PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2019-05-07

Paragrafer

§12-§28

Fastställt datum

2019-05-30

År/Mötesnr

2018/2

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Linda Johansson (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel
(ledamot), Sandra Persson (suppleant) och Therese Doverot (suppleant).
Anmält förhinder

Ann-Sophie Lindman (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Emmelie Johansson och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

§12.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Sandra Persson.
Mötet noterade att ordinarie ledamot Mari Levänen ersattes av suppleant Therese Doverot.

12.1.

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

12.2.

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

12.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
§18.7 Avgående styrelsemedlem
§ 26.2 Rasmonter på MyDog 2020

§13.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-03-05 och 2019-03-27 samt SRRS
Fullmäktigemöte 2019-04-13 och konstituerande styrelsemöte 2019-04-13 är justerade.

§14.

Bordlagda ärenden

14.1.

Remiss värdegrund
Styrelsen diskuterade SKKs förslag till värdegrund för SKK-organisationen.
Styrelsen uppfattar att definitionen av en värdegrund är ett kollektivs gemensamma etiska värderingar,
normer och kultur. Värdegrunden styr känslan för hur man som individ ska uppträda och agera inom
kollektivet, vad som är oskrivet lämpligt respektive olämpligt. Baserat på detta upplever styrelsen den
föreslagna värdegrunden mer som ett varumärkeslöfte (utåt mot omvärlden) än som en värdegrund
(inom organisationen).
Styrelsen upplever det också märkligt att endast skicka en värdegrund på remiss. Värdegrunden bör,
enligt vårt sätt att se det, istället arbetas fram underifrån/inifrån för att på så sätt kontinuerligt
förankras och etableras inom organisationen. Det är inte ett projekt, med tydligt start och slut, utan en
ständigt pågående process.
Svar på remissfrågan ”Saknar ni något?”: Ja, SRRS styrelse saknar bland annat:


Definitionen av en värdegrund som utgångspunkt för att kunna ta ställning till förslaget.

 Information om hur man har kommit fram till den föreslagna värdegrunden, d.v.s vilka metoder
som har använts.
 Information om på vilket sätt de olika klubbarna inom organisationen har involverats i arbetet att
komma fram till värdegrunden.
 Information om hur alla vi inom SKK-organisationen ska arbeta kontinuerligt med värdegrunden
för att den ska vara etablerad och genomsyra organisationen.
En värdegrund är i sig positivt laddad, så att säga ”nej” till den föreslaga värdegrunden låter sig inte
göras. Däremot är det nog inte de värdeord som SRRS styrelse skulle valt för att beskriva de
värderingar och normer som vi upplever primära inom vår del av organisationen.
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§15.

Rapport AU
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte.

§16.

Rapport sekreterare

16.1.

2019-04-02 SKK: Regelremiss Rallylydnad
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra remissen till SRRS/TK för återkoppling till
styrelsen senast 2019-07-01.
Punkten justerades omedelbart.

16.2.

2019-04-02 SKK: Regelremiss Freestyle
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra remissen till SRRS/TK för återkoppling till
styrelsen senast 2019-07-01.
Punkten justerades omedelbart.

16.3.

2019-04-02 SKK: Inbjudan till presentation av HD-utredningen
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till presentation av HD-utredningen 2019-05-11.
Styrelsen har inte lyckats hitta någon representant som kan närvara vid presentationen och inväntar
därför den skriftliga presentationen istället.

16.4.

2019-04-09: Tävlingssekreterare
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

16.5.

2019-04-10 SKK: Inbjudan till regelkonferens
Styrelsen noterade inbjudan till regelkonferens i lydnad, rallylydnad och bruks.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra inbjudan till SRRS/TK för beslut om
deltagande inom ramarna för kommitténs budget.

16.6.

2019-04-11 SKK: Remiss från SKKs Föreningskommitté
Styrelsen noterade remiss från SKKs föreningskommitté gällande standardavtalför hur det delegarade
rasansvaret ska hanteras mellan SKK specialklubbar och rasklubbar. Remissvar ska vara SKK
tillhanda senast 2019-05-31. Styrelsen noterade att remissen endast berör SRRS indirekt då
specialklubben saknar underställdarasklubbar.
Styrelsen beslutade att återkoppla till SKK att SRRS inte har några synpunkter på avtalsförslaget.

16.7.

2019-04-12 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-02-15
Styrelsen noterade att inga ägare av Rhodesian Ridgebackär berörda och informationen lades till
handlingarna.

16.8.

2019-04-17 SKK: Bilder till Köpahund.se- era bidrag!
Styrelsen noterade att SKK ”Köpa hund” önskar bilder på Rhodesian Ridgeback för lansering av
sitens nya rasfiltreringsfunktion. Bildernas motiv ska vara valpar i vardagen, lekande utomhus, på
träning och liknande. Bidrag ska vara SKK tillhanda senast 2019-05-20.
Styrelsen beslutade att publicera förfrågan på SRRS Facebooksida. Bidrag ska vara SRRS styrelse
tillhanda senast 2019-05-15.
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16.9.

2019-04-26 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade att inga ägare av Rhodesian Ridgebackär berörda och informationen lades till
handlingarna.

16.10.

2019-04-29 SKK: 2019 års program i serien SK Play för uppfödare
Styrelsen noterade att SKK 2019-09-19 kommer att släppa det femte programmet i serien ”SKK Play
för uppfödare”, denna gång med temat ”Ska jag deklarera min hunduppfödning”.
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för delgivande till uppfödarna i
lämpligt forum.

16.11.

2019-05-03 SKK: CS 2-2019
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CM sammanträde 2019-04-10. Informationen lades till
handlingarna.

§17.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.

§18.

Organisationsärenden

18.1.

SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen noterade att efter 2018-05-22 har inga ytterligare filer inkommit till SRRS.

18.2.

2019-04-09, 2019-04-11, 2019-04-18, 2019-04-30 och 2019-05-02 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

18.3.

SKK: Medlemsstatistik 2019-04-30
Styrelsen noterade att ingen medlemsstatistik inkommit till SRRS per 2019-05-01.
Punkten justerades omedelbart.

18.4.

2019-05-01 SKK: Nya medlemmar 2019-04-01—2019-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och
medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

18.5.

2019-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-04-01—2019-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen
för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

18.6.

2019-05-01 SKK: Medlemslista 2019-04-30
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och
medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

18.7.

Avgående styrelsemedlem
Styrelsen noterade att suppleant Emmelie Johansson meddelat att hon, av personliga skäl, begär att få
avsluta sitt uppdrag i styrelsen. Styrelsen beklagade detta då ersättare inte kan tillsättas utan att kalla
till extra fullmäktigemöte, men fastställde Emmelies begäran med omedelbar verkan.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera SRRS valberedning.
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§19.
19.1.

§20.

Avels- & uppfödarärenden
Avelskonferens 2019
Styrelsen noterade att ansökan om bidrag för SRRS Avelskonferens 2019 har skickats till SKK/AK.
Mentalitetsärenden

20.1.

Pilotprojekt för ”Mentalindex”
Styrelsen noterade att SKK/KHM har godkänt SRRS förslag till projektbeskrivning innehållande
syfte, mål och aktivitetsplan för projektet.

20.2.

Projekt ”Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende”
Styrelsen noterade att SRRS/MK och SRRS/AUK inkommit med ett förslag till uppdaterad version av
dokumentet ”Att beskriva hundraser mentala egenskaper och beteende” (version 2.0.).
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§21.

Tävlingsärenden

21.1.

Officiella utställningar 2020
Styrelsen noterade att SKK beviljat SRRS ansökan om ändring av utställningsprogram 2020 avseende
byte av plats för SRRS/Västras officiella rasspecial 2020-08-09 från Askersund till Karlstad.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Västra och
SRRS/TK för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

21.2.

Vandringspris till SRRS Viltspårmästerskap
Styrelsen noterade att Linda Johansson har inkomit med ett förslag till fin bild på spårande Rhodesian
Ridgeback för gravyr på tennfat.
Styrelsen uppdrog till Mari Levänen och Linda Fredholm att att införskaffa et tennfat a’ pris
maximalt 1.000 samt undersöka och återkomma till styrelsen med kostnad för gravyr.

§22.

Kommunikationsärenden

22.1.

Ridgeback-Nytt
Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlammar att skicka in en presentation av sig själv till
Ridgeback-Nytt nr 2/2019.

22.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

22.3.

SRRS Årsbok
Styrelsen noterade att SRRS årsbok 2018 är tryckt och nu finns till försäljning.

22.4.

Sociala medier
Inget att rapportera.
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§23.

Sponsorer och samarbetspartners

23.1.

Agria
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sammanställa ett faktureringsunderlag till Sonja Nilsson för
fakturering av 2019 års rörliga ersättning från Agria.

23.2.

Brit Care
Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontrollera med Brit Care om de, utöver avtalet, vill sponsra
SRRS avelskonferens med nyckelband och/eller godispåse till deltagarna.

§24.
24.1.

Rapport lokalavdelningar
Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna
Styrelsen noterade att nästa samverkansträff är planerad 2019-05-08.

§25.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§26.

Övriga ärenden

26.1.

Välkomstfolder till nya medlemmar
Inget att rapportera.

26.2.

Rasmonter på MyDog 2020
Styrelsen noterade att SRRS/Västra har inkommit med en förfrågan om bidrag för att arrangera en
rasmonter i samband med hundutställningen MyDog i Göteborg 2020.
Styrelsen beslutade att bevilja SRRS/Västra ekonomiskt bidrag a’ maximalt 4.000 SEK för rasmonter
inklusive monteravgift. Bidraget utbetalas gentemot redovisning av kvitton.
Styrelsen förutsätter att SRRS/Västra införskaffar montermaterial som kan återanvändas även vid
framtida monterarrangemang.

§27.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen noterade att nästa sammanträde sker vid styrelsens konstituerande möte 2019-06-04 klockan
20:00 via Skype.

§28.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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