
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  
2005-02-20 i Västerås. 

 
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Reidar Otterbjörk och Karin Nilsson. Patrik Steen deltog via 
högtalartelefon. 
Anmält förhinder: Eva Bryntse, Maria Hjelm och Päranders Wärja. 
 
§ 144 Mötets öppnande. 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

Protokollförare och protokolljusterare.
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.  
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet. 
 

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes. 
 

§ 145 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll var fortfarande ute på justering. Styrelsen beslöt dock 
att § 137 i detta protokoll, vari en ansökan från SRRS/Stockholm om 
utbildningsbidrag med 3000 kronor till en kurs för hundträffledare hade beviljats av 
styrelsen, omedelbart skulle justeras. 
 

§ 146        Rapport sekreterare. Post in/ut.
2005-01-10 SKK Inbjudan till kurs i avelsplanering, steg 2 2005-04-23/24 
Styrelsen har tagit del av inbjudan, men har för närvarande inte någon att anmäla 
till kursen. 
2005-01-10 SKK/CS Sammanträdesprotokoll 2004-11-18. 
Styrelsen har tagit del av protokollet. 
2005-01-18 SKK/Valberedningen Inför kommande KF. 
Styrelsen har tagit del av skrivelsen och vidarebefordrat den till 
lokalavdelningarna, men inga förslag har kommit in. 
2005-01-18 SKK Registreringsbestämmelser 2005. 
2005-01-21 SKK Förfrågan till specialklubb om domare som önskar utöka sitt 
rasregister. Jens Myrman. 
SRRS/C beslöt tillstyrka SKKs förfrågan. 
2005-01-24 SKK Medlemsstatistik 05-01-18 (1451 medlemmar). 
2005-01-25 SKK Lista över svenska exteriördomare. 
2005-01-25 SKK Auktorisationer/exteriördomare. Ann Carlström, Bo Skalin. 
2005-01-25 SKK Till utställningsarrangerande klubbar. 
2005-02-01 SKK Inrikestraktamenten, korttidsförrättning, bilersättning, arvode. 
De sista fem skrivelserna har styrelsen tagit del av och vidarebefordrat till berörda 
medlemmar. 
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§ 147 Rapport ekonomi. 
Betr. Konton hos Länsförsäkringar Bank. 
Uppdrogs åt Sonja Nilsson att avsluta våra tre konton hos Länsförsäkringar Bank 
Innestående medel överförs till klubbens postgirokonto. 
Detta beslut justerades omedelbart. 
 
Kassören har skickat in SRRS preliminära bokslut, vilka styrelsen tog del av. 
 

§ 148 Medlemsärenden.
Styrelsen beslöt uppdraga åt Maria Hjelm att tillsammans med SKKs 
medlemsavdelning se över medlemslistan och undersöka vilka medlemmar, som 
förekommer på flera ställen på medlemslistan, liksom icke kvarvarande personer 
och medlemmar, som klagar över att tidningen uteblivit. 
                       

§ 149 Rapport AU.
Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte. 
 

§ 150 Rapport AUK.
Valphänvisningsregler. 
Styrelsen beslöt att skicka de nya valphänvisningsreglerna, som ska gälla fr o m 
2005-07-01 till redaktören för att publiceras i nästa nummer av Ridgeback-Nytt och 
se till att de även läggs på hemsidan. 
 
”Rasdata” länkad till hemsidan. 
SRRS/C har mottagit ett förslag om att köpa in tjänsten ”Rasdata” (en databas med 
regelbunden uppdatering) länkad till hemsidan. Våra hundar skulle finnas där med 
alla data som SKK registrerar, AD HD resultat, MH, samt, om man vill, 
ägareuppgifter, uppfödaruppgifter och bild på hunden. 
Styrelsen vill dock att AUK diskuterar helheten i förslaget och återkommer. 
 

§ 151 Rapport MK.
Förslag från SRRS/Stockholm att öronmärka MKs budgeterade medel till 
lokalavdelningarna efter deras medlemsantal. 
Bordlagt vid föregående möte. 
Styrelsen avstyrkte detta förslag med motiveringen att SRRS/C skall fördela 
medlen efter behov. Ansökan skall alltså inkomma i vanlig ordning. 
 

§ 152 Rapport JK.
Ingen rapport förelåg 
 

§ 153 Rapport TK.
Magnus rapporterade att Malena Hallberg avgår ur TK. 
SRRS/C tackar henne för den tid hon arbetat för kommittén. 
 
Magnus meddelade också, att Birgitta Ebkar erbjudit sig att fortsätta renskriva 
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utställningskritikerna. 
Styrelsen uttryckte sin uppskattning för hennes engagemang. 
 

§ 153:1 Specialen 2005.
Efter besök på Lövudden i Västerås ser styrelsen med tillförsikt fram emot att 
anordna Specialen på denna trevliga plats. 

§ 154 Rapport Hemsidan.
Inget att rapportera 
 

§ 155 Rapport Ridgeback-Nytt.
Manusstopp för nr 1/2005 är den 28 februari. 
 
Reidar åtog sig att sätta in en annons om kandidater till vandringspriset för årets 
bragdhund. 
Reidar kommer också att skriva annonsen för Specialen. 
 
Karin åtog sig att se över texten i aviseringen om de ändrade 
valphänvisningsreglerna. 
 
Lokalavdelningarna kommer att presentera de nya styrelserna. 
 

§ 156 Rapport pRRylboden.
Ett förslag till en ersättare för Annika Berglin har inkommit. 
Magnus åtog sig att följa upp detta. 
 

§ 157 Rapport lokalavdelningar.
Styrelsen har mottagit en ansökan från SRRS/Stockholm om bidrag för kostnader 
för att ha en rasmonter på Stora Stockholmsutställningen år 2005. 
SRRS/C efterfrågade en specificering av beräknade kostnader innan det går att fatta 
beslut i ärendet. 
 

§ 157:1 Mötesprotokoll lokalavdelningar.
Tre mötesprotokoll har inkommit. 
 

§ 158 Fullmäktigemötet 2005.
Inbjudan till Fullmäktige kommer att vara med i Ridgeback-Nytt 1/2005. Mötet 
äger rum på Hotel Scandic Nord, Uppsala. 
 

§ 158:1 Lokalavdelningskonferensen 2005.
Magnus meddelade att agendan nu är klar och att kallelsen kommer att skickas ut 
till lokalavdelningarna denna vecka. 
 

§ 159 Bordlagda frågor. 
Ny logga till SRRS. Bordlagd vid föregående möte. 
Denna fråga om bl a gemensamt typsnitt för hela SRRS anser styrelsen kan 
hänföras till lokalavdelningskonferensen. 
 

§ 160 Rapport Valberedningen.
Inget att rapportera 

§ 161 Övriga frågor
Protest mot kennelnamn. 
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Styrelsen beslöt lämna in en skrivelse till SKK, där man protesterar mot ett 
kennelnamn, som föreslagits i Hundsport 1-2/2005. 
Magnus åtog sig att ombesörja detta. 
 
 
 
Årsboken. 
Genom årsboken kan SRRS på ett utmärkt sätt dokumentera sin historia för 
framtiden. 
Styrelsen beslöt tillfråga Sonja Nilsson om hon mot en ersättning på 10 000 kronor 
skulle vilja åtaga sig att redigera årsboken även i år. 

§ 162 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte blir ett telefonmöte onsdag den 2 mars 2005 kl. 19.00 
 

§ 163 Mötets avslutande.
Magnus tackade alla och avslutade mötet. 
 

   

 
 
 
Vid protokollet:   
 
 
 
 
Karin Nilsson   
 
Justeras: 
 
 
 
 
Reidar Otterbjörk                  Magnus Forsberg 
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