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År/Mötesnr

-

Närvarande

Se Bilaga 1.

SRRS ordförande Linda Fredholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1.

Justering av röstlängd.
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 12 delegater, 5 styrelsemedlemmar och 2
övriga medlemmar var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1.

§2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Mötet valde Kjell Rörström 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 Malin Nettelbladt och Johanna Falk 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 1 medlem, se Bilaga 1.
Mötet beslutade att medlem 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 Linda Fredholm och Jessica Persson. Mötet noterade att SRRS resultat 2018 uppgick till 48.492,36
SEK varav 43.267,00 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’ 48.492,36 SEK ska balanseras i ny räkning.
Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

§10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Jessica Persson rapporterade att SRRS styrelse vid styrelsemöte 2018-05-08 tagit ställning till de
förslag som omfattades av Fullmäktigemötets uppdrag. Styrelsen har beslutat i enlighet med det
yrkande som styrelsen delgav Fullmäktigemötet 2018.
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§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§12a

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019.

§12b

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2019, 2020 och 2021.

§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:
• Ann-Sophie Lindman för en period om 2 år (omval).
• Jessica Persson för en period om 2 år (omval).
• Johan Ahlenius för en period om 2 år (omval).
• Linda Johansson har 1 år kvar av sin mandatperiod.
• Lisa Zingel har 1 år kvar av sin mandatperiod.
• Mari Levänen har 1 år kvar av sin mandatperiod.
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som suppleanter att tjänstgöra i angiven
ordning välja:
• Sandra Persson för en period om 1 år (omval)
• Therese Doverot för en period om 1 år (nyval)
• Emmelie Johansson 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 (omval)
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som revisorssuppleanter välja:
• Axel Nélen för en period om 1 år (omval)
• 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:
• Kjell Rörström för en period om 1 år (nyval)
Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, som ledamöter i valberedningen välja:
• Charlotte Ekenstierna för en period om 2 år (nyval)
• Maria Kierkegaard för en period om 1 år (fyllnadsval)

§16.

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

§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.

17.1.

Klubbens medlemmar ska få rösta på domare till SRRS Ridgebackspecial (BISS-XX)
Motion från John Berg.
Motionärens yrkande:
”Jag yrkar på att klubbmedlemmar är aktivt inblandade i att välja domare för klubbens BISS
Specialutställning”.
Styrelsens yttrande:
SRRS rasspecialer, inklusive Ridgebackspecialen BISS-XX, arrangeras av SRRS lokalavdelningar
och har så skett sedan 2008.
År 2018 anordnades BISS-XX undantagsvis av SRRS centralstyrelse p.g.a ingen lokalavdelning åtog
sig arrangemanget. Enligt styrelsebeslut 2016-11-15 §122.2, som dessförinnan förankrats hos
lokalstyrelserna, ansvarar respektive lokalavdelning från och med 2019 för att arrangera BISS-XX
vart fjärde år enligt turordningen SRRS/Norra, SRRS/Södra, SRRS/Östra och SRRS/Västra.
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Enligt beslut vid styrelsemöte 2009-09-26 §119 ska lokalstyrelsens förslag till exteriördomare vid
BISS-XX godkännas av SRRS styrelse innan domaren bjuds in. Detta förfarande syftar främst till att
SRRS centralstyrelse ska kunna säkerställa att föreslagen domare har dokumenterad erfarenhet av att
döma Rhodesian Ridegback och att domaren inte har dömt rasen frekvent på officiell utställning i
Sverige under de senaste åren.
Enligt SRRS Tävlingsriktinjer (gällande från 2018-04-01) ska en kopia på det undertecknade
domaravtalet vara SRRS Tävlingskommitté (SRRS/TK) tillhanda senast den 31 december två år innan
det år som utställningen ska äga rum. Exempel: Domaravtal för samtliga SRRS utställningar 2021 ska
vara SRRS/TK tillhanda senast 2019-12-31. Det innebär att dessförinnan måste domaren vara
godkänd av SRRS styrelse (avser endast BISS-XX), ha skickat in CV och vara godkänd av SKKs
Domarkommitté (avser endast utländsk domare som inte tidigare har dömt i Sverige) samt vara
inbjuden av arrangerande lokalavdelning och ha hunnit acceptera och returnera domaravtalet till
densamma.
Med hänvisning till ovanstående tidsangivelser anser styrelsen att motionen blir mycket svår att
genomföra i praktiken.
Det finns idag ingenting som hindrar att enskild medlem skickar in förslag på exteriördomare till
lokalstyrelserna. Det finns heller inget som hindrar att en enskild lokalstyrelse väljer att på ett
organiserat sätt samla in domarförslag från medlemmarna inför sitt val av domare.
Beaktas bör dock att SRRS lokalavdelningar har olika ekonomiska förutsättningar för genomförandet
av en officiell utställning, både avseende möjlighet till intäkter och vilka kostnader man klarar att
bära. De personer som ingår i lokalstyrelserna, valda av lokalavdelningens medlemmar att bl.a
förvalta lokalavdelningens räkenskaper, måste därför ha mandat att besluta i frågor som kan ha
ekonomisk påverkan för lokalavdelningen, däribland val av exteriördomare.
Styrelsen yrkar att förslaget avslås.
Mötet beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens yrkande.
17.2.

Fullmäktigemötets förslag på plats för Fullmäktigemöte 2020
Fullmäktigemötet framförde sin gemensamma önskan att SRRS Fullmäktigemöte 2020 ska hållas i
Örebro med omnejd.

Mötesordförande överlämnade ordförandeskapet till SRRS ordförande Linda Fredholm som tackade alla närvarande
och förklarade fullmäktigemötet avslutat.
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD
NÄRVARANDE DELEGATER, RÖSTBERÄTTIGADE
Anna Dahl
SRRS/Södra
Cornelia Lundberg Olsson
SRRS/Södra
Margareta Lantz
SRRS/Södra
Hillevi Backman
SRRS/Västra
Malin Readon
SRRS/Västra
Titti Jansson
SRRS/Västra
Ingela Wredlund
SRRS/Östra
Johanna Falk
SRRS/Östra
Malin Nettelbladt
SRRS/Östra
Ninni Stener
SRRS/Östra
Pernilla Ahlsvärd
SRRS/Östra
Linda Calamnius
SRRS/Norra
NÄRVARANDE MED YTTRANDERÄTT
Ann-Sophie Lindman
SRRS/C
Jessica Persson
SRRS/C
Lilly-Ann Forsman
SRRS/C
Linda Fredholm
SRRS/C
Mari Levänen
SRRS/C
Kjell Rörström
SRRS Valberedning
Annette Fröstberg
Medlem SRRS/Södra
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