PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2017-12-11

Paragrafer

§147-§163

Fastställt datum

2018-01-01

År/Mötesnr

2017/10

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel
(ledamot) fr.om §139.2 , Mari Levänen (ledamot) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Linda Fredholm (ledamot), Linda Johansson (suppleant) och Ann-Sophie Lindman (suppleant).

§147.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Fredholm ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman.

147.1.

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

147.2.

Val av protokolljusterare
Mari Levänen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

147.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan förändringar.

§148.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade protokollet från SRRS/Cs styrelsemöte 2017-11-29 är justerat.

§149.

Bordlagda ärenden

149.1.

Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan
Behandlas under §157.4.

149.2.

Fullmäktigemöte 2018
Behandlas under §162.1.

§150.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§151.

Rapport sekreterare

151.1.

2017-11-29 SKK: CS protokoll nr 7-2017
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2017-11-01/02 som lades till handlingarna utan
åtgärd.

151.2.

2017-11-30 SKK: Protokoll KF 2017
Styrelsen noterade protokoll från Kennelfullmäktige 2017-09-30 – 2017-10-01.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
kommittéerna för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

151.3.

2017-12-01 SKK: Info från Utställningskommittén
Styrelsen noterade information från SKKs Utställningskommitté gällande att digitala avtal mellan
arrangör och ringsekreterare gäller och att arrangörer kan skriva avtal med ringsekreterare via till
exempel Google Formulär.
Då SRRS vanligtvis endast har två ringsekreterare per utställning så är styrelsens rekommendation att
även fortsättningsvis använda SKKs standardavtal.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Kjell Rörström

Mari Levänen

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 1/7

PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2017-12-11

Paragrafer

§147-§163

Fastställt datum

2018-01-01

År/Mötesnr

2017/10

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel
(ledamot) fr.om §139.2 , Mari Levänen (ledamot) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Linda Fredholm (ledamot), Linda Johansson (suppleant) och Ann-Sophie Lindman (suppleant).

Punkten justerades omedelbart.
151.4.

§152.
152.1.

§153.

2017-12-05 SKK: KF 2017 - konferensbidrag
Styrelsen noterade information från SKK gällande att konferensbidrag a’ 2.500 SEK kan ansökas.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka in SRRS ansökan till SKK.
Punkten justerades omedelbart.
Ekonomiärenden
Resultat- och balansrapport
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en balans- och
resultatrapport per 2017-11-27 och tackade för detta.
Styrelsen noterade att resultaträkningen håller sig inom budgeterade ramar och att ekonomin är god.
Organisationsärenden

153.1.

2017-12-05 och 2017-12-07 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.2.

2017-12-05 och 2017-12-07 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

153.3.

2017-12-01 SKK: Medlemsstatistik 2017-11-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.4.

2017-12-01 SKK: Nya medlemmar 2017-11-01-- 2017-11-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och
Sonja Nilsson för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.5.

2017-12-01 SKK: U-märkta medlemmar 2017-11-01-- 2017-11-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

153.6.

2017-12-01 SKK: Medlemslista 2017-11-30
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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§154.

Avels- & uppfödarärenden
Inget att rapportera.

§155.

Mentalitetsärenden

155.1.

§156.

Medlemmar SRRS/MK 2018
Mari Levänen rapporterade att Catharina Tandefelt och Johanna Segerlund står till kommitténs
förfogande 2018. Ingela Wredlund har meddelat detsamma enligt protokoll 2017-11-29 §138.1.
Styrelsen beslutade att tillsätta Catharina Tandefelt som sammankallande och Johanna Segerlund
samt Ingela Wredlund som ledamöter i SRRS/MK under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
Tävlingsärenden

156.1.

Medlemmar SRRS/TK 2018
Styrelsen noterade rapport från Linda Fredholm att samtliga medlemmar i SRRS/TK har meddelat att
de önskar avsluta sitt uppdrag i kommittén vid årsskiftet.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att kontakta sammankallande Hanna Karlsson för att ta reda på
om något särskilt hänt då styrelsens uppfattning är att kommittén har fungerat bra under året.

156.2.

Förändring av vinnarlista för rallylydnad
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med ett reviderat förslag till poängberäkning av
rallylydnadslistan.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 att vara gällande från 2018-01-01.

156.3.

Införande av vinnarlista för nosework
Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med ett reviderat förslag till regler för noseworklistan,
som enligt beslut vid styrelsemöte 2017-11-29 §139.4 kommer att införas som ett ”pilotprojekt” från
och med 2018-01-01.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 2 att vara gällande från 2018-01-01.

156.4.

Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte i väntan på beredning av underlag.

156.5.

BISS-18
 Annons Ridgeback-Nytt
Styrelsen noterade att annons har tagits fram och publiceras i Ridgeback-Nytt nr 2017/4.
 Domarvärd
Styrelsen väntar besked från tillfrågad domarvärd.
 Bestyrelse
Styrelsen utsåg Reidar Otterbjörk som bestyrelseledamot på distans.
Styrelsen väntar besked från tillfrågad bestyrelseordförande på plats under utställningen.
Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att kontrollera om föreslagen person kan ersätta honom
som bestyrelsemedlem då det är osäkert om han kommer att kunna vara på plats vid behov.
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 Ringsekreterare
Styrelsen noterade att Beatrice Hultfeldt och Eija-Leena Hedberg har accepterat uppdrag som
ringsekreterare. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka avtal för undertecknande.
Styrelsen noterade att Eija-Leena Hedberg kommer att behöva skjuts till utställningsplatsen från
Haninge. Styrelsen uppdrog till arbetsgruppen för BISS-18 att ombesörja detta.
 Tävlingsbudget
Styrelsen beslutade att fastställa förslag tävlingsbudget version 1.0.
Styrelsen uppdrog till arbetsgruppen för BISS-18 att ombesörja att denna är SRRS/TK tillhanda
senast 2018-01-14.
 Programförklaring
Beslut om domarvärd och bestyrelse krävs för att programförklaring ska kunna fastställas.
 Lydnadstävling
Styrelsen inväntar återkoppling från Linda Fredholm efter kontakt med SRRS/TK.


Funktionärer
Styrelsen beslutade att på hemsidan publicera en efterlysning av frivilliga krafter som kan ingå i
arbetsgruppen för BISS-18 alternativt bistå på annat sätt.
Punkten justerades omedelbart.
156.6.

§157.

Ny listansvarig
Styrelsen noterade att Ulrika Hall har accepterat att ersätta Johan Ahlenius som ansvarig för
administrationen av vinnarlistor på SRRS hemsida.
Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att besluta om vilka listor som ska administreras av Ulrika Hall.
Kommunikationsärenden

157.1.

Ridgeback-Nytt
Inget att rapportera.

157.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

157.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

§158.

Sponsorer och samarbetspartners

158.1.

Agria
Kjell Rörström rapporterade att han kontaktat Agria med påminnelse om att boka tidpunkt för årligt
planerings- och uppföljningsmöte för att gemensamt utarbeta en handlingsplan för 2018. Agria
kommer att kalla till ett möte under februari 2018.

158.2.

Brit Care
Lisa Zingel rapporterade att hon kontaktat Vafo Sverige för årlig utvärdering av samarbetsavtalet och
att detta planeras genomföras under januari 2018.
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§159.

Rapport lokalavdelningar

159.1.

SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2017-11-05
Styrelsen tackade för protokollet som fastställdes och lades till handlingarna.

159.2.

SRRS/Norra valberedning
Styrelsen noterade information från SRRS/Norras ordförande Hélène Lewinter att Tori Malm har
avsagt sig uppdraget som sammankallande i lokalavdelningens valberedning med omedelbar verkan.
Styrelsen beklagar ovanstående då vakansen inte kan ersättas utan hållande av extra årsmöte, vilket
inte är aktuellt. Styrelsen vill därför återigen påtala vikten av att inte åta sig förtroendeuppdrag som
man inte har för avsikt att fullfölja. Ärendet lades till handlingarna.

§160.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§161.

Övriga ärenden

161.1.

Fullmäktigemöte 2018
Inget att rapportera.

161.2.

Raspresentation Härliga Hund
Inget att rapportera.

§162.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2018-01-09 klockan 19:30 via Skype.

§163.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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BILAGA 1, REGLER FÖR RALLYLYDNADSLISTAN
 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som
erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets rallylydnadshund".
 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av
listan.
 Hund som deltar vid officiellt rallylydnadsprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage
ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1)
månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering
är den 31 december.
 Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.
 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så
räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 Beräkningsgrunder:
Nybörjare

Fortsättning

Avancerad

Mästare

90-100 poäng

7

8

9

10

80-89 poäng

6

7

8

9

75-79 poäng

5

6

7

8

70-74 poäng

4

5

6

7

Målgång

1

2

3

4

SE RALLYCH

-

-

-

20

 Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare.
Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga
rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så
placeras de på delad listplats.
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BILAGA 2, REGLER FÖR NOSEWORKLISTAN
 De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som
erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets noseworkhund".
 Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av
listan.
 Hund som deltar vid officiell noseworktävling erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage
ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1)
månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering
är den 31 december.
 Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.
 Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så
räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 Beräkningsgrunder:
NW1

NW2

NW3

100 poäng med diplom

6

8

10

100 poäng utam diplom

4

6

8

75-99 poäng

3

4

5

50-74 poäng

2

3

4

25-49 poäng

1

2

3

SSE 1 poäng/st

-

-

-

 Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare.
Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella tävlingspoängen för samtliga
rapporterade starter och den hund med högst tävlingspoäng och lägst antal fel segrar. Kan hundarna fortfarande
inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.
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