SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

SRRS Fullmäktigemöte

Jönköping

2018-04-14

§1 - §17

År/Mötesnr

-

Närvarande

Se Bilaga 1.

SRRS ordförande Kjell Rörström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1.

Justering av röstlängd.
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 15 delegater, 8 styrelsemedlemmar, 4
övriga medlemmar och 1 SKK-representant var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1.

§2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Mötet valde Ove Johansson till fullmäktigemötets ordförande.

§3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll.

§4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
Mötet valde Lisa Zingel och Ingela Wredlund till justerare tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.

§5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
Utöver valda delegater och personer enligt §7 mom. 6 närvarade fyra (4) medlemmar, se Bilaga 1.
Mötet beslutade att medlemmar ägde rätt att yttra sig vid mötet.

§6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt
kallade.

§7.

Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

§8.

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs
av Kjell Rörström. Mötet noterade att SRRS resultat 2017 uppgick till 128.873,68 SEK varav
101.137,79 SEK exklusive lokalavdelningarnas resultat.
Redogörelse av arbetet med avelsfrågor föredrogs av Jessica Persson.

§9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Mötet beslutade att vinsten a’ 128.873,68 SEK ska balanseras i ny räkning.
Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

§10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag har givits styrelsen av föregående fullmäktigemöte.

§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
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§12a

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 med tillägg:
• Ridgebackskolan ska uppdateras så att den inte innehåller skrivningar i strid med gällande lagar.
• Kommunikationen med uppfödarna ska förbättras genom att se över både SRRS/AUK:s och
SRRS/MK:s närvaro i sociala medier.

§12b

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2018, 2019 och 2020.

§12c

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till
styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning.
Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter från och med 2019-01-01 ska vara oförändrade enligt
nedan samt att nuvarande procentuella storlek på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning a’
10 % ska behållas.
• Fullbetalande medlem inom Norden 300 SEK/år
• Fullbetalande medlem utom Norden 350 SEK/år
• Familjemedlem 100 SEK/år
• Valpköparmedlem inom Sverige 0 SEK/första året om personen inte redan är medlem i SRRS.
• Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ordförande välja:
• Linda Fredholm för en period om 1 år (nyval).
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ledamöter välja:
• Lisa Zingel för en period om 2 år (omval).
• Mari Levänen för en period om 2 år (omval).
• Linda Johansson för en period om 2 år (nyval).
• Ann-Sophie Lindman för en period om 1 år (fyllnadsval).
• Jessica Persson har 1 år kvar av sin mandatperiod.
• Johan Ahlenius har 1 år kvar av sin mandatperiod.
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som suppleanter att tjänstgöra i angiven
ordning välja:
• Joakim Dahlberg för en period om 1 år (nyval)
• Ulrika Holm för en period om 1 år (nyval)
• Sandra Persson för en period om 1 år (nyval)
• Lilly-Ann Forsman för en period om 1 år (omval)
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§14.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som revisorer välja:
• Roland Göransson för en period om 1 år (omval)
• Ulrika Källse för en period om 1 år (nyval)
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som revisorssuppleanter välja:
• Axel Nélen för en period om 1 år (nyval)
• Stefan Persson för en period om 1 år (omval)

§15.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som sammankallande i valberedningen
välja:
• Pernilla Johansson för en period om 1 år (nyval)
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ledamöter i valberedningen välja:
• Kjell Rörström för en period om 2 år (nyval)
• Gurli Eneroth har 1 år kvar av sin mandatperiod

§16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13–15.

Mötet ajournerades för 15 minuters paus.
§17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av
lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor
före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge
utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
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17.1.

Hälsa och genetisk variation hos Rhodesian Ridgeback
Motion från Linda Calamnius där motionären yrkade att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att
ta ställning till nedanstående förslag.
Mötet beslutade att bifalla motionärens förslag att ge styrelsen i uppdrag att ta ställning till
respektive förslag enligt nedan.
a) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS upprättar en etisk överenskommelse mellan SRRS och uppfödare om öppenhet gentemot
valpköpare, andra uppfödare samt SRRS om förekomst av allergier och/eller sjukdomar i en
valpkull.
Styrelsens yttrande:
I SKK:s grundregler punkt 2:9 anges att medlem i SKK-organisationen alltid ska lämna
sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.
Om det vid försäljningstillfället finns väsentlig information om kända sjukdomar eller defekter hos
den aktuella hunden eller föräldradjuren ska detta dokumenteras av uppfödaren i köpeavtalets
bilaga ”Särskild information”.
Vikten av öppenhet påtalas i RAS version 2 (2018), framför allt i syfte att hjälpas åt att undvika
avelskombinationer med ökad risk för dubblering av negativa arvsanlag som kan komma till
uttryck hos avkomman. I samma syfte innehåller nämnda RAS också strategin att ”ägare/uppfödare
till hund med kroniska besvär och/eller allvarlig sjukdom och/eller negativt hälsopåverkande defekt
bör rapportera informationen till SRRS Avelsregister.”.
Styrelsen anser att ovanstående regler och rekommendationer sammantaget väl belyser SKKmedlemmars moraliska skyldigheter gentemot både valpköpare, uppfödare och hanhundsägare.
Styrelsen förstår att tanken bakom förslaget är god, men att utöver ovanstående försöka reglera
sådant som faller under moral och etik ser styrelsen som praktiskt ogenomförbart. Detta då en
”etisk överenskommelse”, där efterlevnaden är omöjlig att kontrollera, tenderar att inte vara
mycket värd i praktiken.
Styrelsen yrkar att förslaget avslås.
b) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS skriver kortfattat informationsblad om genetik och avel till uppfödare. T.ex vad
matadoravel innebär för den genetiska variationen , hur jag ska välja hane om min tik är bärare
av ett anlag med autosomal recessiv nedärvning, samt annan viktig information till uppfödare.
Styrelsens yttrande:
Information om ansvar vid avel finns redan idag att tillgå via SRRS hemsida. I RAS version 2
(2018) påtalas bl.a vikten av genetisk variation, vikten av låg inavelsökning och att matadoravel
bör undvikas.
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Hur hundägare ska agera vid avel om avelshund är bärare av ett anlag med autosomal recessiv
nedärvning framgår av såväl Jordbruksverkets föreskrifter som SKK:s grundregler, som alla som
hundägare som aktivt deltar i avelsarbetet förväntas känna till.
Information om avel och genetik kan även tillgodogöras via SKK:s uppfödarutbildningar som
rekommenderas via SRRS hemsida och av SRRS/AUK vid samtal med bl.a nya uppfödare. SKK
tillhandahåller också mycket bra litteratur i ämnet, t.ex boken ”Hundavel i teori och praktik”.
I SRRS/AUK:s uppdragsbeskrivning framgår att kommittén ska verka för att svenska uppfödare av
Rhodesian Ridgeback hålls informerade och utbildade i ämnen rörande avel och uppfödning. Hur
kommittén praktiskt genomför detta uppdrag definierar kommittén årligen i sin verksamhetsplan.
Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat och att förslaget vidarebefordras till SRRS/AUK
för beslut om genomförande.
c) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS håller uppfödarseminarium om genetik och avel.
Styrelsens yttrande:
Då de svenska uppfödarna är spridda över landet så rekommenderas i första hand SKK:s
uppfödarutbildning som bland annat behandlar dessa ämnen. Utbildningarna finns att tillgå såväl i
fysisk form som på distans. Dessa utbildningar rekommenderas såväl nya som erfarna uppfödare
via SRRS hemsida samt nya uppfödare vid samtal med SRRS/AUK.
SRRS höll en avelskonferens senast 2015 och planerar att hålla nästa avelskonferens 2019. Vilka
ämnen som tas upp vid konferensen bör lämnas till SRRS/AUK att besluta.
Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat.
d) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS rekommenderar ägaren till tik att noga tänka igenom om tiken är lämplig för avel och
inte väljer samma hane till samma tik, samt att inte använda hanar som redan har haft många
kullar. Med många kullar avses fler än 6 kullar.
Styrelsens yttrande:
Information om ansvar vid avel finns redan idag att tillgå via SRRS hemsida. På hemsidan finns
också hänvisning till SKK:s ”Steg-för-steg” som bland annat beskriver vad man bör tänka på innan
man beslutar sig för att använda sin tik i avel.
SRRS/AUK lämnar även muntligen information om vad man bör tänka på vid avel. Detta sker
främst vid ”ny-uppfödar-samtal” som krävs inför uppfödarens två första RR-kullar för att kullen
ska kunna medges valphänvisning.
Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat.
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e) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS inför en begränsning för hur många gånger en svensk RR hane kan användas i avel inom
Sverige. Max 6 ggr. Efter 3 kullar skall ägaren till hanhunden efter ca 2 år göra en utvärdering av
utfallet på kullarna. Har de fallit väl ut, kan hanhunden användas 3 ggr till.
Styrelsens yttrande:
Då kullstorlek kan variera är antal kullar inte ett optimalt mått för hur mycket en hanhund (eller
tik) maximalt bör användas i avel. Det framgår inte heller av motionen vad som ligger till grund
för det föreslagna antalet ”6 gånger”. Utifrån genomsnittlig kullstorlek skulle detta innebära en
ökning gentemot dagens rekommendation (40 avkommor).
Såväl SKK:s som framlidne Per-Eriks Sundgrens rekommendation för mindre populationer är att
ingen enskild hanhund totalt bör vara far till mer än 2% av avkommorna som produceras av en
generation avelsdjur.
Baserat på ovanstående framgår i RAS version 2 (2018) att utifrån befintligt generationsintervall
och antalet svenskregistrerade Rhodesian Ridgebacks rekommenderas ingen hane eller tik ha fler
än totalt 40 avkommor i Sverige.
Det är givetvis högst lämpligt att såväl uppfödare som hanhundsägare kontinuerligt utvärderar
resultatet av sitt avelsarbete. Avelsmål kan dock vara individuella och att bedöma huruvida en
valpkull ”har fallit väl ut” bör därför primärt falla under den enskilde uppfödarens respektive
hanhundsägarens ansvar.
Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat.
f) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS inför en konsekvens om begränsningen inte följs; att valpkullen inte får valphänvisning
via SRRS.
Styrelsens yttrande:
Av de hanhundar som använts under perioden 2011–2015 har fem hanar (4%) haft fler än sex
kullar tidigare perioder inräknat. Merparten av uppfödarna/hanhundsägarna efterlever således
redan motionärens föreslagna krav på max sex kullar per hanhund, utan krav på
hanhundsbegränsning.
I RAS version 2 (2018) rekommenderas ingen Rhodesian Ridgeback ha fler än 40 avkommor i
Sverige, se styrelsens yttrande avseende motionärens yrkande e) ovan. Denna rekommendation har
sedan en längre tid tillbaka även funnits på SRRS hemsida, men förhoppningsvis framgår
rekommendationen tydligare i RAS version 2.
Styrelsen anser att det primärt är SRRS/AUK:s uppgift att, baserat på efterlevnadsgraden av
strategierna i RAS, vid behov föreslå styrelsen förändringar av valphänvisningsreglerna i syfte att
kunna nå de gemensamma målen.
Styrelsen yrkar att förslaget härmed är besvarat.
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g) Motionärens yrkande:
Att fullmäktigemötet ger styrelsen i uppdrag att ta ställning till nedanstående förslag:
Att SRRS informerar utställningsdomare att de bör premiera en diversitet inom uppfödargrupp.
Inte likformighet.
Styrelsens yttrande:
Riktlinjerna för bedömning av uppfödargrupp regleras i Svenska Kennelklubbens (SKK)
utställnings- och championatregler. Där står: ”Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om
enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas
enskilda kvalitet.”.
Att ge domare direktiv som står i motsatsförhållande till SKK:s regelverk är högst olämpligt.
Styrelsen yrkar att förslaget avslås.
17.2.

Revidering RAS
En motion från Linda Calamnius och en motion från Hélène Lewinter gällande revidering av
Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).
Motionärens yrkande (Linda Calamnius):
”Att SRRS årligen reviderar RAS, för att verka för en långsiktig och hållbar avel av friska och sunda
RR.”
Motionärens yrkande (Hélène Lewinter):
”Jag yrkar att man varje år uppdaterar RAS samt vart femte år revidera RAS helt”
Styrelsens yttrande:
För att strategierna i RAS ska hinna få genomslagskraft på avelsresultatet och måluppfyllelsen ska
kunna utvärderas krävs ungefär ett generationsintervall (cirka 5 år).
Att uppdatera/revidera RAS oftare än så anses således inte vara av värde, såvida det inte sker t.ex
förändringar i SKK:s hälsoprogram eller liknande som kräver en uppdatering av RAS-dokumentet.
Enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendation ska RAS revideras vart femte år, vilket även
har angivits i SRRS/AUK:s förslag till RAS version 2 (2018). Därtill har SRRS/AUK för avsikt att
årligen utvärdera status gentemot de mål som finns definierade i RAS och presentera resultatet via
någon av SRRS informationskanaler.
Styrelsen yrkar att förslagen avslås.
Mötet beslutade att avslå båda motionärernas förslag i enlighet med styrelsens förslag.
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17.3.

Begränsning av mandatperiod för centrala styrelsemedlemmar
Motion från Hélène Lewinter.
Motionärens yrkande:
”Jag yrkar att man bestämmer en maxgräns på tre mandatperioder i följd för en och samma person
att ingå i SRRS Centralstyrelse.”
Styrelsens yttrande:
SRRS stadgar följer SKK:s typstadgar.
Samtliga personer som ingår i SRRS Centralstyrelse är valda av Fullmäktigemötets delegater, som i
sin tur har utsetts av respektive lokalavdelning.
SRRS centralstyrelse har de senaste åren bestått av en blandning av erfarna och nya
styrelsemedlemmar, väl har främjat nytänkande samtidigt som det inom styrelsen finns mycket god
erfarenhet och kunskap om SKK-organisationen och de regelverk som en specialklubb inom SKK
måste efterleva. Såväl nytänkande som erfarenhet är viktiga komponenter för ett fungerande
styrelsearbete och en fungerande förening.
SRRS valberedning har sedan ett antal år tillbaka haft viss svårighet att finna personer som vill och
kan arbeta för föreningen på sin fritid utan ekonomisk ersättning. Likaså har centralstyrelsen haft viss
svårighet att finna personer som är villiga att arbeta i de olika kommittéerna. Att begränsa antalet
mandatperioder för styrelsemedlemmarna skulle teoretiskt kunna försätta SRRS i en situation där man
riskerar klubbens fortlevnad. Detta på grund av att det saknas nya kandidater till förtroendeposterna
samtidigt som befintliga styrelsemedlemmar av stadgeskäl inte har tillåtelse att sitta kvar.
Styrelsen yrkar att förslaget avslås.
Mötesordförande Ove Johansson informerade om att motionärens förslag till stadgeändring inte
kommer att godkännas av SKK:s föreningskommitté.
Mötet beslutade att avslå förslaget i enlighet med styrelsens förslag.

17.4.

Omprövning av hedersmedlemskap
Motion från Hélène Lewinter.
Motionärens yrkande:
”Jag yrkar att man prövar hedersmedlemskapet om/när det framkommer att hedersmedlemmen inte
föregått som gott exempel för klubben.”
Styrelsens yttrande:
Hedersmedlem i SRRS föreslås av SRRS centralstyrelse och utses av Fullmäktigemötet. Utmärkelsen
kan tilldelas person till följd av att denne historiskt anses ha främjat SRRS syften på ett förtjänstfullt
sätt.
Hedersmedlemskapet har inga krav på motprestation, men hedersmedlem faller självklart under SKKorganisationens regelverk på samma sätt som övriga medlemmar i SRRS. SRRS centralstyrelse har
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inte mottagit någon information om att hedersmedlem har frångått regelverk eller på annat sätt handlat
olämpligt.
Hedersmedlemskapet kan redan idag omprövas, till exempel om hedersmedlem handlar på sådant sätt
att det medför disciplinära åtgärder från SKK. Detta sker då på samma sätt som vid tillsättande av
hedersmedlem, d.v.s förslag att återkalla hedersmedlemskap lämnas av SRRS centralstyrelse till
Fullmäktigemötet som beslutar i frågan.
Styrelsen yrkar att förslaget anses besvarat.
Mötet beslutade att förslaget ansågs besvarat i enlighet med styrelsens förslag.
17.5.

Införande av obligatorisk mätning
Motion från Marie Edin.
Motionärens yrkande:
”Jag yrkar att man under två år (exv. 2019-2020) inför mätning av ridgebacks på samtliga
utställningar”.
Styrelsens yttrande:
Enligt rasstandarden för Rhodesian Ridgeback är önskvärd mankhöjd 63–69 cm för hanhund
respektive 61–66 cm för tik. Avvikelser från den önskvärda höjden är inget diskvalificerande fel utan
bedöms enligt domarens ”fria skön”.
I det fall Fullmäktigemötet bifaller motionen ska en ansökan om obligatorisk tidsbegränsad mätning
(2 år) ske till SKK:s Utställningskommitté (SKK/UtstK) som bifaller eller avslår ansökan. Ansökan
måste innehålla en tydlig motivering till varför klubben vill ha obligatorisk mätning tillsammans med
ett bifogat underlag som ger stöd för önskemålet. Vid bifall gäller obligatorisk mätning i alla officiella
klasser på alla officiella utställningar. Efter slutförd mätperiod ska klubben utvärdera resultatet och
rapportera tillbaka till SKK/UtstK.
Motionen saknar underlag som styrker motionärens påstående att ”rasen har tendens att bli större”.
Motionen beskriver inte heller vilka åtgärder som motionären anser att en genomförd mätperiod bör
resultera i.
Styrelsen anser att arbetsinsatsen för införande av obligatorisk mätning i nuläget inte står i paritet med
nyttan utifrån ett rasperspektiv. Styrelsen ser hellre att ett rasövergripande fokus koncentreras till de
mål och strategier som finns definierade i RAS version 2 (2018).
Styrelsen yrkar att förslaget avslås.
Mötesordförande Ove Johansson informerade om att fullmäktigemötet saknar befogenhet att besluta
om motionärens förslag då beslut om obligatorisk mätning fattas av SKK:s Utställningskommitté efter
ansökan från specialklubben.
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

Mötesordförande överlämnade ordförandeskapet till SRRS ordförande Linda Fredholm som tackade alla närvarande
och förklarade fullmäktigemötet avslutat.
Justeras mötesordförande

Justeras Protokollförare

Ove Johansson

Jessica Persson

Justeras protokolljusterare

Justeras protokolljusterare

Lisa Zingel

Ingela Wredlund

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 9/10

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL
Mötesgrupp

Mötesort

Mötesdatum

Paragrafer

SRRS Fullmäktigemöte

Jönköping

2018-04-14

§1 - §17

År/Mötesnr

-

Närvarande

Se Bilaga 1.

BILAGA 1, RÖSTLÄNGD
NÄRVARANDE DELEGATER, RÖSTBERÄTTIGADE
Cornelia Olsson Lundberg
SRRS/Södra
Gisela Lindberg
SRRS/Södra
Jessica Ekstrand
SRRS/Södra
Karolina Jacobsson
SRRS/Södra
Kenneth Nilsson
SRRS/Södra
Lena Nilsson
SRRS/Södra
Margareta Lantz
SRRS/Södra
Rebecca Johansson
SRRS/Södra
Ingela Wredlund
SRRS/Östra
Izabella Ahlberg
SRRS/Östra
Johanna Segerlund
SRRS/Östra
Madelaine Rörström
SRRS/Östra
Pernilla Ahlsvärd
SRRS/Östra
Eva Bryntse
SRRS/Norra
Anneli Arnell
SRRS/Norra
NÄRVARANDE MED YTTRANDERÄTT
Ove Johansson
Mötesordförande (SKK)
Ann-Sophie Lindman
SRRS/C
Jessica Persson
SRRS/C
Johan Ahlenius
SRRS/C
Kjell Rörström
SRRS/C
Linda Fredholm
SRRS/C
Linda Johansson
SRRS/C
Lisa Zingel
SRRS/C
Mari Levänen
SRRS/C
Ellinor Drakensjö
Medlem SRRS/Östra
Hélène Lewinter
Medlem SRRS/Norra
Linda Calaminus
Medlem SRRS/Norra
Margareta Borglin
Medlem SRRS/Södra
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