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PROTOKOLL 

§71. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

71.1. Val av protokollförare  
Henrietta utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

71.2. Val av protokolljusterare 
Cornelia utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

71.3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§72. Föregående mötesprotokoll 

72.1. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§73. Rapport AU 

73.1. Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

§74. Bordlagda ärenden 

74.1. Inga bordlagda ärenden från föregående möte. 

§75. Inkomna ärenden 

75.1. Från Jessica Persson, SRRS/C: diverse statistik för rasklubben. Styrelsen har tagit del av 
informationen. 

75.2. Från Jessica Persson, SRRS/C: resultatet från World Congress-utställningen. Vinsten kommer att 
delas lika mellan SRRS/S och SRRS/C. Styrelsen har tagit del av informationen. 

75.3. Från Lena Nilsson, valberedningen: styrelsen har tagit del av informationen. 

75.4. Från SRRS/C: ny rutin gällande BIS-utställningarna, ansvaret ska cirkulera mellan 
lokalavdelningarna. Styrelsen har tagit del av informationen. 

75.5. Från SRRS/C: inbjudan till lokalavdelningskonferens, 8-9/4. Anmälan senast 1/3, nya styrelsen ska 
informeras. 

75.6. Från Margareta Lantz: saknar protokoll på hemsidan. Styrelsen har noterat detta. 

75.7. Från Jessica Persson, SRRS/C: nya mallar till årsmöteshandlingarna. Styrelsen beslutade att 
använda sig av dessa mallar. 

75.8. Från Petra Väljä: vill driva diverse hundaktiviteter och publicera information om detta på hemsidan. 
Styrelsen fann detta vara ett trevligt initiativ och beviljade det. 



 
 
 

Mötesgrupp 
SRRS/Södra 

Mötesort 
Skype 

Mötesdatum 
2017-02-01 

Fastställt datum 
 

År/Mötesnr 
2016/08 

Närvarande 
Sören Holmgaard (ordförande), Cornelia Olsson (vice ordförande), Henrietta Lindkvist (sekreterare), Ingrid Taylor (ledamot). 
Anmält förhinder 
Pia Janols, Caroline Pålsson, Margareta Borglin 

 
 

Justeras mötesordförande 

 
 
Sören Holmgaard 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Cornelia Olsson 

Protokollförare 

 
 
Henrietta Lindkvist 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 2/3 

PROTOKOLL 

75.9. Från Jessica Persson: påminner om att det börjar bli dags att välja domare till 2017 och 2018 års 
utställningar. Styrelsen har tagit del av informationen. 

75.10. Från SKK: meddelande om ny domarauktorisation. Styrelsen har tagit del av informationen. 
 

75.11. Från SKK: gällande redovisningsplikt för hundar som blivit ”nollade” på utställning. Hädanefter 
måste vi beskriva anledningen till nollningen. Styrelsen har tagit del av informationen.  
 

75.12. Från Jessica Persson, SRRS/C: nya tävlingsregler. Styrelsen har tagit del av informationen. 
 

75.13. Från Jessica Persson, SRRS/C: nya regler för hur man går tillväga vid inbjudan av domare från 
valda länder. Styrelsen har tagit del av informationen.  
 

75.14. Från SKK: organisationsutredning. Sittande styrelse har beslutat att man står till den nya styrelsens 
förfogande i strävan att förfärdiga detta. Diskussion tas på årsmötet. 
 

75.15. Från Jessica Persson, SRRS/C: förfrågan gällande saknade protokoll. Henrietta har svarat. 
 

75.16. Från Lillan Segerström: förfrågan om att komma och sälja hundfiltar på utställningen 2017. 
Margareta kar svarat att det är helt OK. 

§76. Ekonomiärenden 

76.1. Inget att rapportera. 

§77. Medlemsärenden 

77.1. Inget att rapportera. 

§78.                 Aktiviteter 

77.2. Uppfödarmötet om uppfödaretik: har blivit inställt av olika anledningar flera gånger. Bedömningen är 
att det finns ett intresse för ämnet bland medlemmarna, därför beslutade styrelsen att ett nytt försök 
ska göras under våren. 
 

77.3. Föreläsningen om första hjälpen för hund/fransk hjärtmask/projekt hemlösas hundar avlöpte väl. Trots 
usla väderförhållanden dök 10-11 deltagare upp hos Din veterinär i Helsingborg och alla 
rapporterades vara mycket nöjda. 
 

77.4. Viltspårsträff: Cornelia meddelade att det planeras en träff hos Petra Johansson i småländska 
Anderstorp till våren. Intresset rapporteras vara stort bland medlemmarna. 
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77.5. Julpromenaden rapporterades vara mycket lyckad med tjugotalet deltagande hundar och därtill 
hörande hussar och mattar. 
 

77.6. Banrace i Simrishamn: inget nytt har framkommit, mer information väntas längre fram i vår. 
 

77.7. Lure coursing i Danmark: inget nytt har framkommit, mer information väntas längre fram i vår. 
 

77.8. BPH: hittills är ett tillfälle på Lunds brukshundklubb inplanerat till 7/5, mer information finns inlagt 
på hemsidan. 
 

77.9. Domarförslag till utställning 2017: styrelsen beslutade att fundera individuellt och inkomma med 
förslag inom den närmaste tiden och därefter fatta beslut i frågan. 
 

77.10. Vykort: styrelsen beslutade slutligen att de kontinuerligt ska delas ut till nya valpköpare inom Södras 
område, istället för till samtliga uppfödare. Detta ska ombesörjas av sekreteraren. 
 

77.11. Årsmötet: Sören arbetar med verksamhetsberättelse samt verksamhetsplanering. Detta ska sedan 
sändas ut till övriga i styrelsen för genomgång och eventuell komplettering. Den ekonomiska biten 
står Pia för, medan Henrietta står för sammanställningen. Styrelsen beslutade att allt arbete med 
årsmöteshandlingar ska vara klart för granskning senast 10/2. 

§78. Övriga ärenden 

78.1. Cornelia informerade om att de ringsekreteraravtal som Henrietta sänt till Bea är ogiltiga, eftersom de 
inte var undertecknade. Nya avtal sänds ut, detta ombesörjs av Cornelia. 

§79. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att nästa arbetsmöte är årsmötet, den 19 februari klockan 12.00 på Röstånga 
gästgivaregård. 

§80. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


