PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2017-01-24

Paragrafer

§147-§163

Fastställt datum

2017-01-27

År/Mötesnr

2016/10

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande) , Joakim Dahlberg (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Lisa Zingel §135-§146 (ledamot),
Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari
Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Linda Andersson (ledamot) och Margareta Lantz (ledamot).

Mötet noterade att ledamot Linda Anderson ersattes av suppleant Johan Segerlund och ordinarie ledamot
Margareta Lantz ersattes av suppleant Johan Ahlenius.
§147.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

147.1.

Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

147.2.

Val av protokolljusterare
Johan Segerlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

147.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§148.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2016-12-14 är justerat.

§149.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§150.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§151.

Rapport sekreterare

151.1.

2016-12-15 SKK: Ansökan om utställningar 2019
Styrelsen noterade information från SKK gällande ansökningsdatum för arrangemang av officiella
utställningar 2019. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

151.2.

2016-12-16 SKK: Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till seminarium för ringsekreteraransvariga 2017-03-25 – 201703-26. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

151.3.

2016-12-16 SKK: Auktorisation exteriördomare
Styrelsen noterade att Maritha Östlund-Holmsten har auktoriserats som exteriördomare för rhodesian
ridgeback, och hälsade henne välkommen som domare av rasen.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

151.4.

2016-12-20 SKK: Inbjudan till seminarium för domar-, och utställningsansvariga
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till seminarium för domar- och utställningsansvariga i SKKs
specialklubbar 2017-04-08 – 2017-04-09.
Styrelsen noterade att detta seminarium tyvärr äger rum samma helg som SRRS Fullmäktigemöte och
SRRS Specialklubbskonferens. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.
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151.5.

2016-12-20 SKK: CS protokoll nr 5-2016
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2016-11-02 – 2016-11-03 som lades till handlingarna
utan åtgärd.

151.6.

2016-12-21 SKK: Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare
Styrelsen noterade information från SKK gällande ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare
från och med 2017-01-01. Om tilltänkt domare kommer från ett land som inte är med på erhållen lista
ska SK/DK göra en granskning och godkänna den tilltänkta domaren innan inbjudan kan ske.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

151.7.

2016-12-21 SKK: Rapportering av gruppmoment
Styrelsen noterade information från SKK gällande tillägg för hur gruppmoment i lydnad ska
rapporteras från och med 2017-01-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

151.8.

2016-12-22 SKK: SKKs fysiska uppfödarutbildning i studiecirkelform
Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2017-01-01 får
uppfödarutbildning endast arrangeras med centralt utbildade och certifierade handledare.
Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

151.9.

2017-01-02 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning och att inga
ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

151.10.

2017-01-03 SKK: Mätanvisningar till utställningsdomare
Styrelsen noterade information från SKK gällande riktlinjer för obligatorisk mätning till domare och
att informationen inte är relevant för rhodesian ridgeback i dagsläget. Informationen lades till
handlingarna utan åtgärd.

151.11.

2017-01-04 SKK: Anmälan av delegater till Kennelfullmäktige 2017
Styrelsen noterade information från SKK gällande att anmälan av SRRS delegater till SKKs
fullmäktigemöte ska vara SKK tillhanda senast 2017-03-31.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa ordinarie styrelsemöte.

151.12.

2017-01-10 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning och att inga
ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.

151.13.

2016-10-10 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 160916
Styrelsen noterade att Eva Bryntse, enligt beslut 69/2016, tilldelas varning samt meddelas
registreringsförbud för hundar av egen uppfödning som är födda mellan 2017-03-15 - 2019-03-14 och
för andra hundar under tiden från dagen för detta besluts meddelande och två år framåt.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för
kännedom.
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151.14.

2017-01-29 SKK: Inbjudan till uppföljningsmöte i projekt - att beskriva hundrasers mentala
egenskaper och beteenden
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/MK med uppdrag
att besluta om deltagande och i förekommande fall ombesörja att anmälan är SKK tillhanda senast
2017-02-28.
Punkten justerades omedelbart.

151.15.

2016-10-30 SKK: Information från SKKs organisationsutredning
Styrelsen noterade SKKs underlag från SKK gällande organisationsutredning inklusive
nulägesbeskrivning, förslag till åtgärder samt en enkät som det är obligatoriskt för alla klubbar att
besvara. Svar ska vara SKK tillhanda senast 2017-03-31.
Styrelsen beslutade att gemensamt besvara webbenkäten vid ett arbetsmöte 2017-02-07 då samtliga
styrelsemedlemmar ska ha läst igenom materialet.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalstyrelserna med
uppdrag att besvara webbenkäten senast 2017-03-31.

§152.

Ekonomiärenden

152.1.

Resultat- och balansrapport
Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att inkomma med en resultat- och balansrapport för 2016 till
nästa styrelsemöte.

152.2.

Debitering medlemsadministration 2016
Styrelsen noterade att den kostnaden för SKKs hantering av SRRS medlemsadministration uppgått till
45.146 SEK 2016.

152.3.

Medlemsåterbäring 2015
I enlighet med beslut vid Fullmäktigemötet 2016-04-16 §12c gällande medlemsåterbäring till
lokalavdelningarna så uppdrog styrelsen till kassör Sonja Nilsson att, baserat på medlemsantal
2016-12-31, ombesörja att utbetalning sker enligt följande:

§153.



SRRS/Norra

132 medlemmar

3.130 SEK



SRRS/Västra

308 medlemmar

8.030 SEK



SRRS/Östra

541 medlemmar

13.840 SEK



SRRS/Södra

351 medlemmar

8.890 SEK

Organisationsärenden

153.1.

2016-12-15, 2016-12-20, 2017-01-10, 2017-01-12, 2017-01-17 och 2017-01-20 SKK:
Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.2.

2016-12-15, 2016-12-20, 2017-01-10, 2017-01-12, 2017-01-17 och 2017-01-20 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.
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153.3.

2017-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.4.

2017-01-01 SKK: Nya medlemmar 2016-12-01-- 2016-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.5.

2017-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-12-01-- 2016-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.6.

2017-01-01 SKK: Medlemslista 2016-12-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.7.

Lokalavdelningarnas årsmöten 2017
Styrelsen noterade att Jessica Persson 2016-10-17 skickat en lathund till lokalavdelningarna inför
deras årsmöten 2017.
Styrelsen noterade att Jessica Persson 2017-01-05 skickat ut information, mallar och medlemslista per
2016-12-31 till lokalavdelningarna inför deras årsmöten 2017.
Styrelsen noterade att Jessica Persson 2017-01-05 skickat ut information, mallar och medlemslista per
2016-12-31 till lokalavdelningarnas valberedningar inför årsmöte 2017.

153.8.

Fullmäktigemöte 2017
Inget att rapportera.

153.9.

SRRS specialklubbskonferens 2017
 Inbjudan
Styrelsen noterade att Jessica Persson, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2016-12-14
§138.8, har skickat inbjudan till lokalavdelningar och kommittéer.

§154.

Avels- & uppfödarärenden

154.1.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-10-19
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

154.2.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-11-24
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

154.3.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-12-15
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

154.4.

SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2017-01-19
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.
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154.5.

Hälsoenkäter
Styrelsen noterade att SRRS/AUK har förlängt svarstiden för hälsoenkäten till 2017-01-31 p.g.a att
svarsfrekvensen inte ansågs tillräckligt hög vid planerad stängning 2017-01-15.
Styrelsen noterade vidare att SRRS/AUK därtill har gjort ett e-postutskick till uppfödare av kullar
födda aktuella år (till vilka SRRS/AUK har e-postadresser) med en vädjan om att uppfödarna ska
uppmana sina valpköpare att besvara enkäten.
Styrelsen noterade att kostnaden för informationsutskick via brev till hundägare av hundar födda
aktuella år (1030 st) uppgick till 8.173,63 SEK inklusive moms och porto.

154.6.

Valphänvisning
Ledamot Jessica Persson anmälde till styrelsen att hon, i egenskap av sammankallande i SRRS/AUK,
önskade avstå från att delta i styrelsens beslut av detta ärende då hon kan anses jävig.
Jessica Persson ersattes vid denna punkt av suppleant Lilly-Ann Forsman.
Styrelsen noterade skrivelse från Gurli och Thomas Eneroth som nekats valphänvisning av
SRRS/AUK p.g.a att uppfödaren inte varit i kontakt med SRRS/AUK och SRRS/MK inför sin andra
valpkull.
- Enligt SRRS/AUK har uppfödaren varit i kontakt med SRRS/AUK i februari 2016 gällande en
planerad valpkull undan samma tik men efter annan hane, vilket inte resulterade i någon valpkull
eftersom tiken gick tom.
SRRS/AUKs beslut har fattats mot bakgrund av att det i SRRS Valphänvisningsregler står att:
”Uppfödaren ska vid planering av sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med
angivna kontaktpersoner i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid (rekommenderat två månader) före
parningstillfället.”.
Vidare står det i instruktionerna till uppfödaren för tillvägagångssätt vid kontakt med
kommittéerna att: ” Om du av någon anledning väljer att byta hanhund efter samtalet så krävs att
du informerar SRRS/AUK och SRRS/MK om detta så att vi kan uppdatera dig med information
om sådan finns tillgänglig.”
Ovanstående tolkas av SRRS/AUK som att en valpkull innebär född valpkull.
- Uppfödaren tolkar valphänvisningsreglernas skrivning som att kontakt ska tas med SRRS/AUK
och SRRS/MK inför sina två första planerade rhodesian ridgebackkullar oavsett om parningen
resulterar i en valpkull eller inte.
Styrelsen beslutade efter omröstning att den befintliga skrivningen i SRRS valphänvisningsregler
medger utrymme för tolkning och att uppfödaren därför beviljas valphänvisning för planerad
valpkull efter S44389/2009 Rex Ventors Taz och undan SE14392/2010 Ultra Aslans The Girl Is Mine.
Styrelsen beslutade att SRRS valphänvisningsregler ska förtydligas enligt följande:
 Regel 4: Uppfödaren ska inför sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med angivna
kontaktpersoner i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat två
månader före parning). Med kull avses född valpkull.
 Regel 2, 11, 12 och 13: Lägga till ett förtydligande att dessa regler avser samtliga registrerade
delägare i en kennel. Det innebär t.ex att för att en kenneldelägare ska medges valphänvisning så
måste valphänvisningsreglerna vara uppfyllda för föregående kull med samma kennelprefix även
om denna har fötts upp av annan delägare i samma kennel.
Punkten justerades omedelbart.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela uppfödaren styrelsens beslut.
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§155.
155.1.

§156.

Mentalitetsärenden
Medlemmar SRRS/MK 2017
Inget att rapportera.
Tävlingsärenden

156.1.

SRRS Tävlingsriktlinjer
Styrelsen noterade förslag från Jessica Persson till uppdaterad version av SRRS Tävlingsriktlinjer med
anledning av a) nya ansökningsdatum hos SKK avseende arrangemang av officiella utställningar och
b) SKKs nya praxis avseende inbjudan av utländska domare.
Styrelsen beslutade att fastställa SRRS Tävlingsriktlinjer enligt förslag att vara giltiga från och med
2017-01-01.
Punkten justerades omedelbart.

156.2.

BISS 2018
 Domare
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att tillfråga av styrelsen utsedda domarförslag i angiven
ordning. Detta beslut ersätter beslut enligt styrelsemöte 2016-12-14 §139.2.

§157.

Kommunikationsärenden

157.1.

Ridgeback-Nytt
Kjell Rörström rapporterade att Kungliga biblioteket saknar ett pliktexemplar av Ridgeback-Nytt
nummer 2016/1.
Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att sända det saknade exemplaret till Kungliga biblioteket.

157.2.

SRRS hemsida
 Förändring avseende ”Mentalitet”
Jessica Persson rapporterade att i samband med framtagande av specifikation avseende förändring
av presentation av mentalbeskrivning/mentalprov på SRRS hemsida, i enlighet med beslut vid
styrelsemöte 2016-10-23/24 §104, så uppstod frågetecken. I samråd med SRRS/MK har därmed
endast en mindre förändring utan kostnad skett på hemsidan i nuläget.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa ordinarie styrelsemöte.


SRRS Lydnadslista
Styrelsen noterade att klasser och priser har ändrats för lydnadsprov från och med 2017-01-01
vilket påverkar poängberäkningen på SRRS lydnadslista 2017.
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att snarast inkomma med förslag till ny poängberäkning för
startklass (tidigare lydnadsklass I).
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera information på lydnadslistan om att ändring
pågår och att validering av rapporterade resultat för lydnadsprov i startklass kommer att hanteras
först när poängberäkningen av lydnadslistan har uppdaterats.
Styrelsen beslutade att bevilja konsultkostnad för programmatiska förändringar på hemsidan
avseende lydnadslistans poängberäkning upp till 8 timmar eller motsvarande enligt tidigare
erhållet timpris.
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157.3.

§158.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.
Sponsorer och samarbetspartners

158.1.

Agria
Joakim Dahlberg rapporterade att han kontaktat Agria gällande kallelse till årligt planerings- och
uppföljningsmöte för att gemensamt utarbeta en handlingsplan för 2017. Agria skulle återkomma efter
jul, men har ännu inte återkommit.

158.2.

Brit Care
Lisa Zingel rapporterade att hon haft ett uppföljningsmöte med Vafo Sverige 2016-12-22 och att de
rapporterat att de, liksom SRRS, är mycket nöjda med samarbetet under det första året.
Diskussioner fördes gällande en medlemsrabatt för SRRS medlemmar vid köp av Brit Care.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett förslag till tilläggsavtal för detta.

158.3.

Sponsorhuset
Joakim Dahlberg rapporterade att han är i dialog med Sponsorhuset gällande möjligheter till ökad
användning av tjänsten och därmed också ökad återbäring till SRRS.

§159.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§160.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§161.

Övriga ärenden

161.1.

Tackgåvor
Styrelsen beslutade att skicka en tackgåva a’ 300 SEK/st exklusive frakt till de personer som avgått
från SRRS kommittéer 2016 samt Birgitta Ebkar som renskrivit samtliga utställningskritiker.
Styrelsen uppdrog till Johan Segerlund att ombesörja detta.

§162.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2017-02-21 klockan 19:30 via Skype.
Styrelsen beslutade att därefter hålla nästa styrelsemöte 2017-03-06 klockan 19:30 via Skype.

§163.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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