PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE
FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA
Tillförordnade ordförande Magnus Forsberg öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna samt
utlysa en tyst minut till minne av Ulla Johnsson.
1.

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden justerades och godkändes. 22 delegater närvarade (se bif röstlängd).

2.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FULLMÄKTIGEMÖTET
Till fullmäktigemötets ordförande valdes Sonja Nilsson.

3.

STYRELSENS ANMÄLAN OM PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET
Till protokollförare valdes Camilla Schmidt-Birgersson.

4.

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN
Veronica Gomes-Hansson och Maria Kirkegaard valdes till justerare och tillika rösträknare, att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5.

BESLUT OM NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖRUTOM AV VALD DELEGAT
OCH AV PERSONER ENLIGT § 7 MOM 5
Beslutade mötet om närvaro- och yttranderätt för närvarande personer enligt § 7 mom 5.

6.

FRÅGA OM FULLMÄKTIGEDELEGATERNA BLIVIT STADGEENLIGT KALLADE
Fastslogs att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst genom personlig kallelse via e-post till
samtliga delegater samt information i RR-Nytt nr 4 2002 och på SRRS hemsida.

7.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen fastslogs.

8.

STYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT
REVISORERNAS BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelsen godkändes efter vissa klarlägganden gällande bidrag till dermoid sinus
forskning.
Mötet godkände att revisionsberättelsen gjord av revisorerna Susanne Thell och Annika Nilsson
(som ej kunde närvara på mötet) lades till handlingarna.

9.

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM
ENLIGT DESSA UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST
Balansräkningen fastställdes och årsmötet beslutade att uppkommen vinst verksamhetsåret 2002
överförs i ny räkning.
Balans- och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

10.

STYRELSENS RAPPORT OM DE UPPDRAG FÖREGÅENDE FULLMÄKTIGEMÖTE
GIVIT TILL STYRELSEN
Uppdragen har genomförts enligt rapport i kallelsen och godkändes av Fullmäktige.
Förtydligande om nåbarhet via telefon gjordes av Camilla S-Birgersson

11.

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.
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12.1

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
Styrelsens verksamhetsplan diskuterades och årsstämman påpekade att punkten om att då inget
TK finns tillfaller uppgiften SRRS/C är överflödig då det är CS uppgift att se till att de olika
arbetsuppgifterna görs oavsett om det finns en kommitté för detta eller ej.
Därefter godkändes den presenterade verksamhetsplanen och lades till handlingarna.

12.2

FÖREDRAGNING AV STYRELSENS BUDGETPLAN
Den presenterade budgetplanen för 2003, 2004 och 2005 lades till handlingarna.

12.3

BESLUT OM AVGIFTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för fullbetalande medlemmar dvs. 250:-/år,
familjemedlemmar om 75:-/år samt för valpköparmedlemskap om 100:-/år. Mötet beslutade i
enlighet med styrelsens förslag.

Mötet ajournerades för lunch.
13.

VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I
STYRELSEN SAMT BESLUT OM SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖRINGSORDNING
Valberedningens förslag till ordförande
Magnus Forsberg nyval 1 år.
Mötet valde Magnus Forsberg
Valberedningens förslag till ledamöter omval 2 år nyval 2 år
Karin Nilsson Omval 2 år
Patrik Steen Nyval 2 år
Valdes Karin Nilsson och Patrik Steen 2 år
Valberedningens förslag fyllnadsval 1 år:
Maria Hjelm.
Valdes Maria Hjelm.
Valberedningens förslag till suppleanter l år
Anders Ling Nyval 2 år
Valdes Anders Ling.
Styrelsen är således inte fulltalig enligt stadgarna. SRRS/C har möjlighet att knyta till sig extern
kassör likom annan extern arbetskraft för att få alla möjligheter att lyckas.

14.

VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSSUPPLEANTER ENLIGT § 9
I STADGARNA
Till revisorer omvaldes Susanne Thell och Annika Nilsson. Till revisorssuppleanter omvaldes
Ulla Eriksson och Claes Axelsson..

15.

VAL AV VALBEREDNING ENLIGT § 10 I STADGARNA
Valberedningen valdes enligt följande: Maria Esk 1 år och Anna Stenqvist 2 år. Bertil Fällman,
har ett år kvar på sin mandatperiod och utsågs till sammankallande.

16.

BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 13–15
Beslutade mötet att omedelbart justera punkterna 13–15
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17.

BEHANDLING AV ÄRENDEN, SOM SENAST SJU VECKOR FÖRE FULLMÄKTIGEMÖTET ANMÄLTS TILL STYRELSEN ELLER AV DENNA UNDERSTÄLLTS
FULLMÄKTIGE

PROPOSITION 1
1. Styrelsens förslag till stadgeändring för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
§ 7 mom 3 punkt 12.3:”Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen
om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning”
2. Om beslut tas om ovanstående stadgeändring ska beslut också tas om dess ikraftträdande.

Mötet biföll propositionen med omedelbart ikraftträdande.
--------------------------------------------PROPOSITION 2
1. Styrelsens förslag till stadgeändring för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
§ 8 STYRELSE
MOM 1STYRELSENS ORGANISATION
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, högst 5 men minst 3 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
2. Om beslut tas om ovanstående stadgeändring ska beslut också tas om dess ikraftträdande.

Mötet biföll propositionen med omedelbart ikraftträdande.
----------------------------------------------PROPOSITION 3
Angående Hedersmedlemskap i SRRS för Sonja Nilsson
Sonja Nilsson blev medlem i SRRS 1974 och har under alla år arbetat för rasen. Hon har med ett stort engagemang bl a
varit redaktör för Ridgeback-Nytt från nr 4 1980 tom 1983 samt 1986–1994. Hon valdes 1981 in i SRRS/C som vice
sekreterare och fungerade som sekreterare i styrelsen 1983 samt 1986–1994. Sonja har även verkat inom stadgekommittén, Uppfödarkommittén samt producerat fyra årsböcker. Hon har även stått för översättningen varje gång
standarden reviderats samt utarbetat ett antal raskompendier.
Idag är Sonja sammankallande för Avels- och Uppfödarkommittén. Hon har förutom att hon hjälpt till SRRS med årets
bokföring, färdigställt bokslutshandlingar och budget under åren gjort ett antal brandkårsutryckningar och bistått
SRRS/C med både praktisk hjälp och goda råd.
Sonja har varit uppfödare av ridgeback sedan 1979 och har genom sitt engagemang i andra organisationer, såsom i
Svenska Hunduppfödarföreningen (medlem sedan 1984 och sekreterare sedan 1986) och som ”founder member” i
Southern Rhodesian Ridgeback Club i England, verkat i positiv anda för SRRS och rasen. Hon har även dömt
inofficiella rasspecialer i Sverige, USA, England, Finland och Danmark.
Med bakgrund av ovan föreslår styrelsen Fullmäktigemötet att kalla Sonja Nilsson till hedersmedlem i SRRS.

Mötet biföll proposition nr 3

PROPOSITION 4
Styrelsen för SRRS föreslår att fullmäktige löser upp nuvarande Räddningsfond och att tillhörande medel
överförs till ett konto för rasbefrämjande åtgärder.
Mötet biföll proposition nr 4
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PROPOSITION 5
Mot bakgrund av nedanstående rapport från Tobias Johansson föreslår styrelsen att fullmäktige löser upp den
arbetsgrupp för stöttning av Ridgeback-ägare som Fullmäktigemötet 2002 beslutade att bilda.
Rapport angående uppdraget att bilda en stöttningsgrupp för ridgeback-ägare
Fullmäktigemötet 2002 gav den nya styrelsen i uppdrag att bilda en stöttningsgrupp för ridgeback-ägare.
Bakgrunden till detta var en motion från SRRS Mellan. Jag fick som suppleant i SRRS/C i uppdrag att arbeta
fram ett förslag på denna grupp då jag som ordförande i SRRS Mellan var den som kom med förslaget.
Jag kontaktade Nils-Olof Elfström som i styrelsen året innan lagt ett liknande förslag och tog del av hans
tankar. Efter detta så lade jag fram ett förslag i juni 2002 som föreslog att arbetsgruppen skulle innehålla en
person från varje lokalavdelning som helst hade ngn form av utbildning genom SBK eller annan organisation.
Stor vikt ska läggas på vilja att lära ut och lära sig mer. Till denna grupp knyts en person utsedd av styrelsen
som kontaktperson och den som sköter den fortlöpande rapporteringen inom gruppen och till SRRS/C. Denna
grupp träffas initialt för att lära känna varandra och dela med sig av sina kunskaper till varandra.
Varje person från respektive lokalavdelning ska sedan försöka bygga ett litet kontaktnät inom
lokalavdelningen för att dra nytta av det kunnande och den kompetens som finns i lokalavdelningen. Den
person som sitter med i stöttningsgruppen är ansiktet utåt i lokalavdelningen. Om man skulle stöta på problem
man inte finner någon lösning på inom detta lilla kontaktnät finns stöttningsgruppen att tillgå och frågan kan
gå vidare till någon som besitter just den efterfrågade kompetensen.
Jag såg det som en förutsättning att få lokalavdelningarnas styrelser att hjälpa till att finna lämpliga
kandidater att ingå i denna stöttningsgrupp. Efter att SRRS/C godkänt förslaget kontaktade jag i
lokalavdelningarna och bad dem om hjälp att finna lämpliga kandidater. Tyvärr har bara Mellan och Nedre
Norra inkommit med förslag. Övriga lokalavdelningar har inte hört av sig.
Med bakgrund av det bristande intresset bland lokalavdelningarna och med det faktum att det inte funnits
något synbart behov av denna stöttningsgrupp under året så föreslår jag att arbetet med att bilda denna
stöttningsgrupp läggs ner. Skulle behovet uppstå får man ta detta under beaktande igen.
Tobias Johansson

Mötet biföll proposition nr 4
-----------------------------------MOTION 1
Med hänvisning till den officiella mentalprofil för Rhodesian Ridgeback som har presenterats och inte minst alla de
negativa indikationer som framkommit senaste åren avseende RR:s mentala status är det hög tid att krafttag måste till
för att denna ras ska fortsätta att utvecklas till positiva, frimodiga, vänliga och mentalt stabila hundar som ska kunna
leva i dagens krävande samhälle .Grunden till stabil mentalitet måste läggas först och främst via sund hundavel och
endast genom officiella mentalbeskrivningar/tester kan mentaliteten kontrolleras och säkras på ett tillfredställande sätt.
Jag yrkar därför på att särbestämmelse avseende känd mental status ska gälla för ridgeback enligt följande:
Registrering av avkomma efter i Sverige boende föräldradjur, som är född 2004-01-01 eller senare ska ha känd mental
status före parning. Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH).
Om föraren avbryter provet anses hunden ej ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår
skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status. Importerad dräktig tik undantages från dessa regler av naturliga
skäl. SKK/AK nr 1/2003 Rasspecifika avelsstrategier AK har behandlat ämnet avelsstrategier vid utbildningstillfällena
under året, och den i april arrangerade avelskonferensen för samtliga specialklubbar utformades som en "kick off" för
arbetet. Som stöd i klubbarnas arbete har medlemmar i AK vid ett flertal tillfällen besökt special- och rasklubbar. En
PM för arbetet med strategierna har tagits fram. Följa den internationella debatten avseende Europarådets konvention
om skydd av sällskapsdjur Rapporterade Åke Hedhammar, att på internationell nivå har inga förändringar kunnat
noteras under året med anledning av konventionen. Inom SKK har bestämmelser tagits fram för hur oacceptabelt
beteende hos hund ska hanteras. Bestämmelserna är införda i regelverken för alla officiella prov och tävlingar. De
mentala aspekterna på hundhållning och hundavel har lyfts fram bl a genom den statliga översyn av lagstiftningen, där
SKK finns representerad.
Ewa Stranne, Kennel Maiden
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STYRELSENS YTTRANDE
Styrelsen avstyrker motionen.
Motivering: Styrelsen anser att tanken bakom motionen är god, men avstyrker pga att SRRS i dagsläget inte kan
tillmötesgå det behov som uppkommer för mentalbeskrivning genom motionen då vi ännu inte har tillräckligt med
utbildade figuranter inom SRRS eller utrustning för att genomföra så många MH i SRRS regi.
Efter livlig diskussion genomfördes votering med handuppräckning. 9 röster för, 12 mot och en blank röst.
Mötet avslog därmed motionen.
-----------------------------------Henriette Jakowlev lämnar mötet 15.35
MOTION 2
Motion avseende val av ledamöter i centralstyrelsen
SRRS-Skånes medlemmar vill ha en väl fungerande specialklubb som leds av en styrelse som är samspelt, kompetent
och har god kännedom om de verksamheter som lokalavdelningarna bedriver.
Årsmötet i Skåne gav lokalstyrelsen i uppdrag att motionera om hur ledamöterna i centralstyrelsen ska tillsättas.
Lokalavdelningen i Skåne föreslår följande:
• Centralstyrelsen ska endast bestå av ledamöter från de lokala avdelningarnas styrelser
• Vid det konstituerande mötet i lokalavdelningen fattas beslut om vilken ledamot som ska vara valbar till
centralstyrelsen
• En personlig suppleant ska utses på det lokala konstituerande mötet
• Suppleant ska vara lokal styrelsemedlem
Detta innebär att vi skapar en enigare klubb med en bred förankring. De personer som kommer att sitta i
centralstyrelsen har erfarenhet och vana att arbeta i en styrelse på lokal nivå.
Vad SRRS behöver är alltså en centralstyrelse som med kraft konsoliderar och vidareutvecklar specialklubben i ett nära
och integrerat samarbete med lokalavdelningarna.
SRRS-Skåne
MOTION 3
Förslag till stadgeändring för STADGAR FÖR SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK, SVERIGE (SRRS)
§8
STYRELSE
MOM 1 STYRELSENS ORGANISATION
Årsmötet i Skåne föreslår att:
•
•
•
•
•

Styrelsen ska bestå av en ledamot från varje lokalavdelnings styrelse.
Varje ledamot har en personlig suppleant som tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro.
Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i SRRS samt sitter i
lokalavdelningens styrelse.
Ledamot och suppleant utses på respektive lokalavdelnings konstituerande möte.
Ordinarie fullmäktigemöte väljer årligen ordförande på ett år, övriga ledamöter på två år.

SRRS - Skåne
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STYRELSENS YTTRANDE MOTION 2 + 3
Styrelsen avstyrker motionen. Då motionären inte specificerat vad i § 8 mom 1 som ska ersättas och/eller kompletteras
med föreslagen ändring, går det inte att ta ställning till motionen. Motionen specificerar inte heller något om
ikraftträdande av föreslagen stadgeändring. Den föranleder också fler ändringar i stadgarna, vilka inte föreslagits.
Efter livlig diskussion begärs votering med handuppräckning gällande motion 2, vilket ger 4 röster för och 16 mot.
Mötet avslog därmed motion 2.
Motion 3 drogs därmed tillbaka av motionären.

18.

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden presenterades.
Bertil Fällman frågade om möjligheten för medlemmar att välja lokalavdelningstillhörighet och
hänvisades till text om detta i stadgarna.

19.

FULLMÄKTIGEMÖTETS AVSLUTNING
Sonja Nilsson överlämnade ordförandeskapet till Magnus Forsberg, som förklarade årsmötet avslutat och
tackade de avgående styrelseledamöterna samt hälsade de nyvalda styrelsemedlemmarna välkomna.

Vid protokollet

Camilla Schmidt Birgersson
2003-04-12

Justeras

Sonja Nilsson
2003-05-

Veronica Gomes-Hansson
2002-05-

Bilagor:

Maria Kirkegaard
2002-05-

Röstlängd
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Delegater vid SRRS Fullmäktigemöte 12 april 2003
SRRS Övre Norra
1. Åsa Ahlström
SRRS Nedre Norra
2. Anna Karin Wågberg
3. Reidar Otterbäck
4. Anna Aurosell
SRRS Stockholm
5. Veronica Gomes-Hansson
6. Maria Esk
7. Helen Milton
8. Henrietta Jakovlew
9. Lena Rojling
10. Gittan Rengberg
11. Maria Kierkegaard
12. Sonja Nilsson
SRRS Mellan
13. Anders Ling
14. Ulrika Swan
15. Ulla Thedin
SRRS Västra
16. Lotta Larsson
17. Sandra Svensson
SRRS Skåne
18. Bertil Fällman
19. Margaretha Lantz
20. Patrik Steen
21. Sven Stjärnfeldt
22. Jessica Persson
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