PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2017-09-04

Paragrafer

§79-§95

Fastställt datum

2017-10-10

År/Mötesnr

2017/6

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Mari Levänen (ledamot),
Ann-Sophie Lindman (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Petra Väljä (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (ledamot), Linda Fredholm (ledamot) och Linda Johansson (suppleant)

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Fredholm ersattes av suppleant Ann-Sophie Lidman och ordinarie
ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman.
§79.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

79.1.

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

79.2.

Val av protokolljusterare
Lilly-Ann Forsman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

79.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i sin helhet.

§80.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2017-08-01 är justerat.

§81.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§82.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§83.

Rapport sekreterare

83.1.

2017-08-02 Härliga Hund: Raspresentation
Styrelsen noterade förfrågan från tidningen ”Härliga Hund” om intresse för att presentation av
Rhodesian Ridgeback i tidningen.
Styrelsen beslutade att intresse för medverkan finns.
Tidningen önskar förslag på två personer som på olika sätt är aktiva med sina hundar att medverka i
tidningen. Styrelsen beslutade att Petra Väljä medverkar. Styrelsen uppdrog vidare till Ann-Sophie
Lindman att tillfråga Pernilla Johansson om hon vill medverka.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram utkast till raspresentation utifrån tidningens mall.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga Jenny Jurnelius och Fredrik Hansson om tillåtelse
att deras bilder används i reportage utan ersättning.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att vara styrelsens kontaktperson gentemot ”Härliga Hund”.

83.2.

2017-08-09 SKK: Protokollsutdrag SKKs Domarkommitté möte nr 3-2017
Styrelsen noterade information från SKK gällande att SKKs Domarkommitté har beviljat ansökan
från Åke Cronander om utbildning som gruppallrounddomare för grupp 6.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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83.3.

2017-08-29 SKK: Dispenshantering Rallylydnad
Styrelsen noterade information från SKK gällande dispenshantering vid tävling i rallylydnad.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

83.4.

2017-08-30 SKK: Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 201710-14 – 2017-10-15. Styrelsen noterade att inbjudan vidarebefordrats till SRRS/TK för kännedom
sedan tidigare, se protokoll 2017-02-21 §168.5.

§84.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§85.

Organisationsärenden

85.1.

2017-08-01, 2017-08-03, 2017-08-08, 2017-08-10, 2017-08-15, 2017-08-18, 2017-08-22, 2017-08-25
och 2017-08-29 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

85.2.

2017-08-01, 2017-08-03, 2017-08-08, 2017-08-10, 2017-08-15, 2017-08-18, 2017-08-22, 2017-08-25
och 2017-08-29 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

85.3.

2017-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2017-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

85.4.

2017-09-01 SKK: Nya medlemmar 2017-08-01-- 2017-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

85.5.

2017-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2017-08-01-- 2017-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

85.6.

2017-09-01 SKK: Medlemslista 2017-08-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna,
medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
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85.7.

SRRS Föreningshandbok
Styrelsen noterade att Jessica Persson, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2017-08-01 §76.1, har
inkommit med förslag till uppdatering av SRRS Föreningshandbok.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och fastställa SRRS Föreningshandbok version 6.0 att
vara gällande från 2017-09-01.
Punkten justerades omedelbart.

§86.

Avels- & uppfödarärenden
Inget att rapportera.

§87.

Mentalitetsärenden
Inget att rapportera.

§88.

Tävlingsärenden

88.1.

BISS-17
- Utdelning av listrosetter
Styrelsen beslutade att ej hämtade listrosetter för vinnarlistan 2016 skickas ut med ordinarie post,
utan kostnad för mottagaren. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta.
Styrelsen beslutade att från och med 2017 års vinnarlista så kommer porto- och
administrationskostnad att tas ut för distribution av listrosetter via ordinarie post, med en minimiavgift
a’ 50 SEK per försändelse och därutöver självkostnadspris.

88.2.

BISS-19
- Exteriördomare
Styrelsen noterade att SRRS/Norra bjudit in svensk exteriördomare att döma BISS-18 utan att
förslaget godkänts av SRRS/C innan domaren tillfrågats.
Styrelsen beslutade att rekommendera lokalavdelningen att välja annan exteriördomare till just BISSXX då den aktuella domaren har dömt Rhodesian Ridgeback i Sverige vid ett flertal tillfällen under de
senaste åren, vilket tyvärr riskerar påverka deltagarantalet negativt.
Styrelsen vill återigen uppmärksamma lokalavdelningarna på att domarförslag till BISS-XX ska
skickas till styrelsen innan domaren tillfrågas, se protokoll 2014-05-20 § 36.2.

88.3.

Förändring vinnarlista för agility
Styrelsen noterade att SRRS/TK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2017-08-01 §71.4, bifallit förslaget
om en gemensam agilitylista för klasserna agility och hopp.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att till nästa ordinarie styrelsemöte inkomma med en
kostnadsuppskattning för extern hjälp med programmering av hemsidan till stöd för en gemensam
agilitylista.
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att innan nästa ordinarie styrelsemöte inkomma med ett förslag till
poängberäkning för en gemensam agilitylista där poängberäkningen tar hänsyn till eventuella
svårighetsskillnader mellan klasserna.
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88.4.

Lydnadstävling vid BISS-XX
Styrelsen noterade att SRRS/TK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2017-08-01 §71.4, har svarat att de
gått ut med en förfrågan till medlemmar som är aktiva inom lydnad för att få information om vad som
får eller inte får dem att tävla på BISS-XX.
Styrelsen uppskattade detta initiativ och inväntar svar på förfrågan.

88.5.

Instiftande av vandringspris för bästa veterantik
Styrelsen noterade förfrågan från Hélène Lewinter om att få skänka ett vandringspris till bästa
veterantik. Förslag till statuter finns bifogat förslaget.
Styrelsen är positivt inställd till andemeningen i förfrågan, men beslutade att avslå förfrågan enligt
inlämnat förslag till statuter. Detta då styrelsen anser att statuter för vandringspris till bästa veterantik
bör vara i linje med de statuter som finns för det befintliga vandringspriset ”Kennel Kinghunter's VP
till bästa veteranhane”.

88.6.

Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan
Styrelsen noterade förfrågan från Hélène Lewinter om att få skänka ett vandringspris till vinnande
hund av viltspårlistan. Förslag till statuter finns bifogat förslaget.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontrollera med Hélène Lewinter om inteckningar inte ska
föras i ett album.
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet i väntan på svar från frågeställaren.

§89.

Kommunikationsärenden

89.1.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen noterade förfrågan från Jenny Jurnelius gällande framtida ekonomisk ersättning för hennes
arbete med Ridgeback-Nytt, då det ideella arbetet konkurrerar med verksamhet som bedrivs i hennes
privta företag.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

89.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

89.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att SRRS årsbok 2016, enligt uppgift från Sonja Nilsson, för närvarande har sålts i
43 exemplar. 5 exemplar finns hos SRRS/Södra för försäljning i samband med lokalavdelningens
rasspecial i september 2017 och ett gratis exemplar har givits till årsboksredaktör Sonja Nilsson samt
Birgitta Ebkar som renskrivit alla utställningskritiker.

§90.

Sponsorer och samarbetspartners

90.1.

Agria
Inget att rapportera.

90.2.

Brit Care
Lisa Zingel rapporterade att SRRS utställningsprogram 2018 har skickats till Brit.
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§91.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§92.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§93.

Övriga ärenden
Inget att rapportera.

§94.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2017-09-26 klockan 19:30 via Skype, då
enbart motioner till SKKs Kennelfullmäktige 2017 kommer att behandlas.
Styrelsen beslutade att därefter nästkommande styrelsemöte kommer att hållas 2017-10-10 klockan
19:30 via Skype.

§95.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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