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Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. 
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar 
Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m §115 Patrik Steen. 
Anmält förhinder: Eva Bryntse. 
 
§ 104 Mötets öppnande. 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare. 

Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.  
Maria Hjelm utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 105 Föregående mötesprotokoll. 
Mötesprotokollet av 2004-10-13 var fortfarande ute på justering. 
 

§ 106      Rapport sekreterare. Post in/ut. 
2004-10-13 SKK Länsklubbarnas utställningar 2007. 
2004-10-13 SKK/CS Sammanträdesprotokoll 2004-09-02. 
2004-10-18 SKK Världens hundar träffas i Stockholm. 
2004-10-18 SKK Betr.Domarinbjudningar för 2007-2008 inför World 
Dog Show 2008. 
2004-10-21 SKK Medlemsstatistik 04-10-15 (1402 medlemmar). 
2004-10-28 SKK/Valberedningen Inför Kennelfullmäktige. 
2004-11-03 J.A.U. Yrjöla, finsk RR-domare. Ny adress. 
Styrelsen hade mottagit ovanstående skrivelser, som också 
vidarebefordrats till berörda personer, varför ingen ytterligare åtgärd 
ansågs krävas. 
 

§ 107 Rapport ekonomi. 
SRRS kassör, Sonja Nilsson, hade meddelat att hon snart skulle inkomma 
med en ny rapport. SRRS ekonomi var fortfarande tillfredsställande. 
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§ 108 Medlemsärenden. 
Maria Hjelm redogjorde för sin undersökning om ifall det finns några 
medlemmar som förekommer på flera ställen på medlemslistan.  
                         

§ 109 Rapport AU. 
Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående styrelsemöte. 
 

§ 110 Rapport AUK. 
Ny ledamot i AUK. 
SRRS avelsråd, Ulla Thedin, hade anmält att hon behövde en ny 
medhjälpare med hälsoenkäterna och föreslagit Åsa Nordin. Övriga i 
AUK instämde i förslaget. Styrelsen beslöt välja in Åsa Nordin som 
ledamot i AUK. 
 
Tydligare regler för att få valphänvisning. 
AUK hade omarbetat valphänvisningsreglerna och presenterat dem för 
styrelsen. 
Styrelsen ansåg dock att möjlighet fortfarande fanns att misstolka 
reglerna, varför man formulerade om en mening i dessa. Därefter 
fastställde styrelsen reglerna. 
 
Avels- och uppfödarkonferens år 2005 och 2006. 
Magnus presenterade ett förslag att SRRS skulle ha en endags avels- och 
uppfödarkonferens år 2005, och föreslog på Lövudden i Västerås fredagen 
den 15 juli, dagen före Specialen. 
 Om idén med konferensen visade sig bli framgångsrik skulle man även 
kunna ha en sådan före Specialen 2006. 
Förslaget hänsköts till AUK för ett uttalande. 

    
§ 111 Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier. 

Det framarbetade förslaget om RAS hade presenterats för styrelsen, som 
godkände det. 
Det kommer att presenteras i nr 4/2004 av Ridgeback-Nytt och läggas in 
på Hemsidan. 
 

§ 112 .Rapport MK. 
Styrelsen hade underrättats om att enligt nya bestämmelser fr o m år 2005 
måste den som arrangerar ett MH tillhandahålla en scanner för chipmärkta 
hundar vid varje tillfälle. 
Styrelsen föreslog, att arrangören av MH i första hand lånar eller hyr en 
scanner från SBK, veterinärklinik eller polisen. 
Magnus åtog sig att kontakta SBK för att kontrollera att uppgifterna om 
dessa bestämmelser är korrekta samt undersöka vad ett inköp skulle kosta 
klubben. 
 
Magnus åtog sig också att kontakta MK och ge dem i uppdrag att välja ut 
lämpliga kandidater till mentalfigurantutbildning. 
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§ 113 Rapport JK. 
Ingen rapport hade inkommit från JK. 
 

§ 114 Rapport TK. 
Magnus meddelade, att han ansökt hos SKK om att specialen 2006 ska 
hållas den 30-31 juli på Lövudden i Västerås. 
 
Styrelsen ska nu sammanställa ansökningarna gällande SRRS 
utställningskalender 2007 i samarbete med lokalavdelningarna. 
 

§ 114:1 Specialen 2005. 
Specialen kommer att äga rum den 16-17 juli 2005 på Lövudden, 
Västerås. 
Deltagarnas boende i husvagn, tält, hotell, stugor eller vandrarhem, allt 
vid intilliggande Lövuddens konferenscenter får var och en boka själv 
med konferenscentret. Man uppger att man deltar i specialen. Hundar är 
välkomna i allt boende. 
 
Magnus rapporterade att han ansökt hos SKK om lydnadstävlingen 
lördagen den 16 juli. 
 
Patrik Steen deltog i mötet fr o m §115. 
 

§ 115 Rapport Hemsidan. 
Päranders Wärja meddelade att arbetet med att göra Hemsidan mera 
lättläst för nytillkomna besökare fortskrider. 
 

§ 116 Rapport Ridgeback-Nytt. 
Reidar rapporterade att han fått en bra offert på julnumret med 32 sidor i 
färgtryck för 16000 kr. 
Styrelsen uttalade sin tillfredställelse. 
 

§ 117 Rapport pRRylboden. 
Päranders meddelade, att han nu har hand om pRRylbodslagret. 
Styrelsen beslöt att en ny annons skulle införas i Ridgeback-Nytt om en ny 
pRRylbodsmedarbetare. 
 
Styrelsen beslöt uppdraga åt Sonja Nilsson och Maude Fyrenius att 
beställa ett antal smycken från Passion for Dogs att försäljas genom 
pRRylboden. 
 

§ 118 Rapport lokalavdelningar. 
Annonser om årsmöten hade inkommit till Ridgeback-Nytt från de flesta 
lokalavdelningar. Övriga skall få en påminnelse. Karin åtog sig att göra 
detta. 
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§ 118:1 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 

Ett protokoll från Skåne hade inkommit. 
 
§ 119 Fullmäktigemötet 2005. 

SRRS Fullmäktige 2005 kommer att hållas lördagen den 2 april på Hotell 
Scandic Nord i Uppsala. 
Magnus åtog sig att boka lokal. 
 

§ 119:1 Lokalavdelningskonferensen 2005. 
Styrelsen beslöt att varje lokalavdelnings styrelse får skicka två personer 
till konferensen. Bäst vore, om de också är delegater.  
Det bli samma upplägg med rum och mat som år 2004. Dagordning enligt 
enkäten. 
Lokalavdelningarna kommer att få inbjudan till konferensen i januari 
2005. 

 
§ 120 Rapport Valberedningen. 

Patrik rapporterade att valberedningen arbetar med att få fram personer 
som ska ingå i nästa års styrelse. 
SRRS/C bestämde att en annons skall läggas in på Hemsidan. 
 

§ 121 Övriga frågor. 
 

§ 121:1 Ersättning för Internetuppkoppling för Ridgeback-Nytts redaktör. 
Frågan om Reidar Otterbjörks ansökan bordlades vid SRRS/C 
styrelsemöte 2004-07-14. 
SRRS/C beslutade nu att ersätta redaktören för de faktiska kostnader han 
har för internetuppkoppling i sitt arbete med Ridgeback-Nytt. 
 

§ 121:2 SRRS kalendertävling. 
Reidar rapporterade om två offerter för att göra kalendern. 
Styrelsen beslöt be Reidar låta trycka kalendern enligt det billigaste 
alternativet och rapportera priset för 200 kalendrar. 
En annons om kalendern ska läggas ut omedelbart efter tryckningen. 

 
§ 122 Nästa styrelsemöte. 

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte onsdagen den 19 januari 2005 kl. 
19. 

§ 123 Mötets avslutande. 
Magnus tackade alla och avslutade mötet. 
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Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
Karin Nilsson   
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Maria Hjelm                  Magnus Forsberg 
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