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§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Jessica Persson, SRRS/C, samordna arbetet inför BISS-13 
SRRS/C delar ansvaret för BISS-13 med SRRS/Skåne och i dessa finns det i sin tur 
två Tävlingskommittéer (TK) som kommer att vara involverade i planering etc. så 
det krävs att vi samordnar arbetet och sätter igång med detta omgående. Jessica 
presenterar ett utkast till en aktivitetsplan. Styrelsen diskuterar detta förslag och 
tar beslut under punkt 9g. 

§ 3  Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkänner dagordningen men punkt 8 tas bort. 

§ 4  Val av protokollförare 
Till protokollförare väljs Madeleine Jarl. 

§ 5  Val av justeringsman 
Till justeringsman väljs Anneli Jönsson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

§ 6   Genomgång av föregående protokoll 2012-08-22 
   Styrelsen godkänner föregående protokoll. 

§ 7  Rapport från ordförande, sekreterare, kassör 
            Inget att rapportera från ordförande, sekreterare eller kassör (ej närvarande). 

§ 8   Inkomna mejl/post/ärenden 
a. SRRS/C  

i. Information om a) mätningsfrågor för vissa raser, b) 
jakthundraser ck i jaktklass, c) Super/Supreme BISS-tävlingar, d) 
rökning runt utställningsringar: styrelsen har tagit del av denna 
information. 

ii. Nya ägare i raser tillhörande SRRS: styrelsen har tagit del av 
denna information. 

b. Pernilla Hallström, försenad betalning av anmälningsavgift till Råå: diskuteras 
under punkt 10a. 
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c. Jessica Persson, försenad betalning av anmälningsavgift till Råå: diskuteras 
under punkt 10a. 

d. Sydskånska Kennelklubben, kallelse till ras- och specialklubbsträff mm: 
styrelsen har tagit del av denna information men önskar inte delta i detta 
arrangemang. 

e. SRRS/TK, vid avsaknad av vaccinationsintyg vid tävlingar: styrelsen har tagit 
del av denna information. 

f. SRRS/TK, 2014-års utställningsprogram specialklubbar: styrelsen har tagit del 
av denna information. Styrelsen ber TK att informera styrelsen om hur 
samarbetet med Sydskånska KK fungerat och om TK menar att vi ska fortsätta 
med detta även framöver eller om vi ska boka domare på egen hand. 

g. Förslag från Jessica Persson om att bilda en gemensam kommitté/arbetsgrupp 
mellan SRRS/Skåne och SRRS/C för BISS-13: styrelsen beslutar att bilda en 
gemensam arbetsgrupp med SRRS/C inför BISS-13. 

§ 10   Aktiviteter 
a. Cert.utställning i Råå 8/9-12: 

- utvärdering, hur gick det? Vad var bra, eller mindre bra? Glömde vi 
något, ev. ändring av processer/rutiner vid nästa cert-utställning (t.ex. 
att få mer tid till förberedelser)? 

  

* PM gick ut med Royal Canins namn på vilket inte är inte acceptabelt, måste 
kollas inför nästa år! 

* Om vi ska var kvar på Råå BK måste serveringen placeras på ett annat sätt, 
kanske genom att lägga ringen närmare serveringen och inte ha tält framför den 
sida som är vänd mot serveringen. 

* Annonseringen måste förbättras och vi behöver vara ute tidigare med fler 
annonser. Även viktigt att arbeta mer via Facebook och andra sociala medier för 
att få uppmärksamhet. Kanske även kolla om det finns intresse i den danska RR-
klubben att föra in annonser från oss i deras tidning. 

* Val av domare har stor betydelse, se även diskussionen under punkt 9f. 

* Det kunde vara intressant att undersöka om det finns andra bra stället man 
skulle kunna förlägga Specialen till nästa gång, kanske någon av 
campingplatserna i närheten av Sofiero. 
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* Specifikt frågan om hantering av försenad anmälan och/eller försenad 
betalning av anmälningsavgift: styrelsen diskuterar hur vi ska göra inför nästa år 
och bordlägger det till nästa möte. 

 

- Tävlingsresultat till SKK: det har Jessica tagit hand om. 

- Resultatredovisning till SRRS: de uppgifter som saknas förser Sören 
Karin med inom kort.  

- Reportage till Ridgeback-Nytt: TK tar hand om detta (enligt 
ansvarsfördelningen). 

- Ekonomisk redovisning till SRRS/TK: denna ska vara inne 8/11.  

 

b. Domare BISS-13 inbjudan/avtal: Sören har skickat inbjudan till Richard Van 
Aken. 

c. Lokal BISS-13, avtal: Järavallen var inte intresserade så Sören kontaktar 
omgående Örenäs Slott, som är styrelsens första alternativ, för att undersöka 
om det går att boka in oss där. 

d. WPRK (Webb-och PR-kommittén): ingen nytt, bordläggs till nästa möte. 

 

§ 11  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 12   Nästa möte 
 Datum och plats för nästa styrelsemöte är 23/10, kl. 18.30. Möteslokal 

Löddeköpinge. 

§ 13  Mötets avslutande 
   Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


