PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Skype

Mötesdatum

2019-06-04

Paragrafer

§29-§45

Fastställt datum

2019-06-09

År/Mötesnr

2018/3

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Linda Johansson (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Ann-Sophie Lindman (ledamot)
§30-§45, Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Therese Doverot (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).
Anmält förhinder

Mari Levänen (ledamot) och Sandra Persson (suppleant).

§29.

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

29.1.

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

29.2.

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

29.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§30.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-05-07 är justerat.

§31.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§32.

Rapport AU

32.1.

§33.

2019-05-28: Budget för SRRS Avelskonferens 2019
SRRS/AUK har inkommit med ett förslag till budget för SRRS Avelskonferens 2019. Budgeten håller
sig inom den rambudget som fastställdes vid SRRS Fullmäktigemöte 2019 och AU har inhämtat
övriga styrelsemedlemmars åsikt innan beslut.
SRRS/AU beslutade att godkänna SRRS/AUKs förslag till budget för avelskonferensen 2019.
Styrelsen beslutade att fastställa AUs beslut.
Punkten justerades omedelbart.
Rapport sekreterare

33.1.

2019-05-14 SKK: Information från SKKs valberedning
Styrelsen noterade information från SKKs valberedning och lade den till handlingarna utan åtgärd.

33.2.

2019-05-15 och 2019-06-04 SKK: Rökförbud på utställningsplatser
Styrelsen noterade information från SKK 2019-05-14 gällande att det från och med 2019-07-01 gäller
rökförbud på utställningsplatser och att alla arrangörer är skyldiga att informera om detta.
Styrelsen noterade uppdaterad information från SKK 2019-06-04 gällande att rökförbud utomhus
gäller endast vid arrangemang på inhägnade områden som främst är avsedda för idrott (idrottsplatser)
samt vid eventuella serveringsområden och entréer till rökfria miljöer inomhus. Det står dock
arrangerande klubb fritt att själv besluta om rökförbud på hela området.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och
lokalavdelningarna för kännedom.
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33.3.

2019-05-17 SKK: Justerat dokument: 'Upprättande av domarkompendium för exteriördomare'
Styrelsen noterade justerat dokumentet ’Upprättande av domarkompendium för exteriördomare’ och
informationen lades till handlingarna.

33.4.

2019-05-21 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2019-04-12
Styrelsen noterade att inga ägare av Rhodesian Ridgeback är berörda och informationen lades till
handlingarna.

33.5.

2019-05-21 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade att inga ägare av Rhodesian Ridgeback är berörda och informationen lades till
handlingarna.

33.6.

2019-05-23 SKK: Icke hänvisning
Styrelsen noterade att inga ägare av Rhodesian Ridgeback är berörda och informationen lades till
handlingarna.

33.7.

2019-05-24 SSRK: Kopia på skrivelse betr retroaktiv registrering av labrador
Styrelsen noterade skrivelse från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) gällande att SKKs
VD, trots motsättning från special- och rasklubb, ensam beslutat om retoraktiv registrering av cirka
160 hundar av rasen labrador retriever födda under perioden 2005-2018.
Utifrån den information som givits i skrivelsen finner SRRS styrelse hanteringen av detta ärende
mycket märklig, så märklig att det väcker frågan om det finns ytterligare information som inte framgår
av skrivelsen. Ett yttrande från SKK med förklaring till såväl hanteringen av ärendet som grunden för
beslutet hade varit av stort värde för att eventuellt kunna skapa ökad förståelse.
Baserat på enbart den information som delgivits i skrivelsen från SSRK så instämmer SRRS styrelse
till fullo i SSRKs påpekanden och stödjer kravet på att SKKs Centralstyrelse med omedelbar verkan
upphäver det som beslutsfattande tjänsteman kallar ”ett VD- beslut”.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillskriva SKK/CS, med kopia till länsklubbar och
specialklubbar, och delge sitt stödför SSRKs synpunkter.

33.8.

2019-05-27 SKK: Samarbeta med Sveriges Hundungdom
Styrelsen noterade information från Sveriges Hundungdom gällande samarbetsavtal där ungdomar
som blir medlemmar hos Sveriges Hundungdom också kan välja till medlemskap hos flera olika
klubbar. Styrelsen finner samarbetet intressant, men har frågor gällande bland annat hantering av
medlemsregistret.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Sveriges Hundungdom för att få styrelsens frågor
besvarade.

33.9.

2019-05-28 SKK: Information gällande bedrägerier och klubbförsäkring
Styrelsen noterade information från SKKs vd gällande hur klubbar (som inte äger fastigheter) kan
skydda sig mot bedrägerier.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SKK för förtydligande av försäkringsskyddet såväl
centralt som lokalt.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
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33.10.

2019-05: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister
Styrelsen beslutade att avstyrka ansökan från exteriördomare XXXXX som önskar utöka sitt
rasregister med Rhodesian Ridgeback.
Detta med motiveringen att personen är helt okänd för samtliga styrelsemedlemmar, inklusive dem
som är aktiva inom utställning. Ansökan saknar både referenser, information om hur nödvändiga
förkunskaper om rasen har inhämtats samt dokumenterad raserfarenhet i form av konkreta inofficiella
bedömningstillfällen eller annan erfarenhet. Då personen inte informerat SRRS styrelse om sitt
intresse att utbilda sig med sikte på att döma Rhodesian Ridgeback har specialklubben inte heller haft
möjlighet att ge konkret vägledning i vad man önskar att domaren aktivt ska delta i.
SRRS styrelse är generellt mycket positiv till att det utbildas nya svenska domare av Rhodesian
Ridgeback förutsatt att varje domare har ett stort intresse för Rhodesian Ridgeback i synnerhet då
domaruppdraget innebär möjlighet att indirekt påverka rasens exteriöra utveckling i endera riktningen.
Punkten justerades omedelbart.

33.11.

2019-06-15: Dispensansökan examinator/aspirantdomare
Styrelsen noterade förfrågan från exteriördomare XXXXX om att få göra aspiranttjänstgöring för
exteriördomare Ann Carlström vid Västerbottens Kennelklubbs nationella utställning 2019-06-16 i
Vännäs trots att Ann Carlström inte är utsedd examinator på Rhodesian Ridgeback
Styrelsen beslutade att avstyrka att Ann Carlström medges dispens som aspirantdomare för
Rhodesian Ridgeback. Beslutet fattades mot bakgrund av att SRRS styrelse redan vid ett tidigare
tillfälle (styrelsemöte 2017-08-01), efter förfrågan från XXXXX, har tillstyrkt att dispens medges Eva
Jönsson som aspirantdomare för Rhodesian Ridgeback vid Västerbottens Kennelklubbs internationella
utställning 2017-06-18 i Vännäs.
Styrelsen anser att dispensansökningar bör vara undantag och att de domare som klubben har utsett
som examinatorer/aspirantdomare för rasen bör respekteras.

§34.

Ekonomiärenden
Styrelsen noterade att adjunhgerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultat- och balansrapport
per 2019-06-03. Styrelsen gick igenom rapporterna som sedan lades till handlingarna.

§35.

Organisationsärenden

35.1.

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

35.2.

2019-05-07, 2019-05-09, 2019-05-14, 2019-05-16, 2019-05-21, 2019-05-23 och 2019-05-28 SKK:
Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

35.3.

Medlemsstatistik 2019-05-31
Styrelsen noterade att medlemsstatistik per 2019-05-31 inte inkommit.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be SKKs medlemsavdelning om detta och sedan delge
lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

35.4.

Nya medlemmar 2019-05-01—2019-05-31
Styrelsen noterade att information om nya medlemmar per 2019-05-31 inte inkommit.
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Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be SKKs medlemsavdelning om detta och sedan delge
lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.
35.5.

2019-06-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-05-01—2019-05-31
Styrelsen noterade att information om u-märkta medlemmar per 2019-05-31 inte inkommit.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be SKKs medlemsavdelning om detta och sedan delge
lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

35.6.

2019-06-01 SKK: Medlemslista 2019-05-31
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och
medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

§36.
36.1.

§37.
37.1.

§38.

Avels- & uppfödarärenden
Avelskonferens 2019
Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med en statusrapport avseende arbetet med
avelskonferensen och tackade för detta. Styrelsen konstaterade att arbetet fortlöper enligt plan.
Mentalitetsärenden
Medlemmar SRRS/MK
Styrelsen noterade att Johanna Segerlund bett att få avsluta sitt uppdrag i SRRS/MK efter många års
tjänst. Styrelsen beklagade förlusten, men förstår Johannas önskan och beslutade att fastställa hennes
utträde ur SRRS/MK med omedelbar verkan.
Tävlingsärenden

38.1.

Vandringspris till SRRS Viltspårmästerskap
Styrelsen noterade att Linda Fredholm inkommit med ett förslag till tennfat inklusive gravyr a’ 1.500
SEK. Styrelsen beslutade att godkänna detta vilket överrider tidigare beslut fattat vid styrelsemöte
2019-05-06 §21.2.
Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att beställa tennfat med graverad bild samt texten ”SRRS
Viltspårsmästare”.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att införskaffa ett album för inteckningar att medfölja priset.

38.2.

Insamling av vandringspriser inför BISS-19
Styrelsen uppdrog till Ann-Sofi Lindman att kontakta mottagare av SRRS vandringspriser 2018 och
påminna om att dessa ska vara inlämnade för utdelning till nya mottagare vid till BISS-19.

§39.
39.1.

Kommunikationsärenden
Ridgeback-Nytt
Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nr 2/2019 är under produktion.
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39.2.

SRRS hemsida
Styrelsen noterade att kartfunktionen på SRRS hemsida har slutat fungera till följd av att Google har
ändrat sina användningsvillkor.
Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson kommer att i första han rätta och i andra hand ta bort
kartorna så snart tidsutrymme finns.

39.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

39.4.

Sociala medier
Inget att rapportera.

§40.

Sponsorer och samarbetspartners

40.1.

Agria
Inget att rapportera.

40.2.

Brit Care
Inget att rapportera.

§41.
41.1.

Rapport lokalavdelningar
Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna
Styrelsen noterade att nästa samverkansträff är planerad 2019-06-10.

§42.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§43.

Övriga ärenden

43.1.

Välkomstfolder till nya medlemmar
Johan Ahlenius rapporterade att välkomstfoldern är påbörjad.

43.2.

Tackgåva
Styrelsen beslutade att köpa en tackgåva a’400 SEK/person till de styrelsemedlemmar och
medlemmar i valberedningen som avslutade sina uppdrag i samband med Fullmäktigemötet 2019.
Samma tackgåva ges till Johanna Segerlund som nu avslutat sitt flera år långa uppdrag i SRRS/MK.
Styrelsen uppdrog till Linda Johansson att ombesörja detta.
Punkten justerades omedelbart.

43.3.

Kennelfullmäktige 2019
Linda Johansson rapporterade att hon inte kommer att ha möjlighet att delta som SRRS delegat vid
SKKs Kennelfullmäktige 2019.
Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att säkerställa att tidigare utsedd suppleant Mari Levänen har
möjlighet att gå in som ersättare.
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§44.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen noterade att nästa sammanträde sker vid styrelsens konstituerande möte 2019-08-06 klockan
20:00 via Skype.

§45.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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