
 

 
 
 
 
 
 
Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Helena Sirén, Maria Hjelm, 
Reidar Otterbjörk samt Jonas Peterson 
Anmält förhinder: Päranders Wärja 
 
§ 76 Mötets öppnande 

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
Protokollförare och protokolljusterare 

Till protokollförare valdes André Lennberth och Jonas Peterson utsågs 
att jämte Karin Nilsson justera protokollet.   

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 77 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 78 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 
Det har till SRRS/C inkommit en förfrågan från Bertil Lundgren som 
önskar utöka sitt rasregister med Rhodesian Ridgeback.  
SRRS/C har tagit del av förfrågan och beslutat att tillstyrka förfrågan.  
 

§ 79 Rapport ekonomi 
SRRS/C ber kassören om en rapport om föreningens ekonomi till nästa 
möte.  
 

§ 80 Medlemsärenden 
Senaste nytt från medlemsansvarig Maria Hjelm 
En diskussion fördes om huruvida SRRS/C kan lyfta fram kennlar som 
ger sina valpköpare ett valpmedlemskap i SRRS. 
SRRS/C beslutade att lyfta fram dessa kennlar i RR-Nytt.  
 
SRRS har i skrivande stund 1584 medlemmar.  
 

§ 81 Rapport AU 
Inget att rapportera  
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§ 82 Rapport AUK 
Nytt avelsråd 
SRRS/C förde en diskussion om nytt avelsråd efter Ulla Thedin.  
SRRS/C beslutade att Karin Nilsson e-postar samtliga kända uppfödare 
för att inhämta förslag till nytt avelsråd.  
 

§ 83 Rapport MK 
Inget att rapportera  
 

§ 84 Tävlingsverksamhet 
Exteriördomarkonferens  
Lägesrapport från Karin Nilsson angående exteriördomarkonferensen 
2009. 
Karin Nilsson gick igenom det arbete som har gjorts, vad som händer 
här näst och vad som kommer att ske framöver.  
 
Specialen 2006 
Genomgång av arbetsgruppen. 
Helena Sirén gick igenom en del praktiska detaljer inför den kommande 
specialen.  
 
Tävlingsansvarig  
Senaste nytt från tävlingsansvarig Jonas Peterson. 
Jonas hade inget speciellt att rapportera. 
  

§ 85 Rapport Hemsidan 
Nya Hemsidan  
Allmän diskussion kring den nya hemsidan och lägesrapport om hur den 
fungerar. 
Webbansvarig Jonas Peterson rapporterar att den nya hemsidan 
fungera bra och tillfredställande.  
 

§ 86 Rapport Ridgeback-Nytt 
Förnyelse av RR-Nytt 
Arbetet med att förnya RR-Nytt fortgår enligt planerna.  
 

§ 87 Rapport pRRylboden 
Inget att rapportera 
 

§ 88 Rapport lokalavdelningar 
Förslag till nya områdesindelningar för Lokalavdelningarna 
Återkoppling av Reidar Otterbjörk. 
Reidar meddelar att diskussionen kring de nya områdesindelningarna 
fortgår.  
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Önskemål av SRRS/Stockholm att flytta certutställning 
Ett önskemål har inkommit från SRRS/Stockholm att SRRS/C ska 
undersöka möjligheten hos SKK om att flytta deras certutställning från 
2007-10-20 till 2007-06-17. 
SRRS/C beslutade att Helena Sirén ska undersöka möjligheterna att 
flytta utställningen till önskat datum.  
 

§ 89 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
Inga protokoll inkomna 
 

§ 90 Bordlagda frågor 
§ 72, § 47 Översyn av tävlingsriktlinjerna 
SRRS/C beslutade att tävlingsansvarig Jonas Peterson ska se över 
riktlinjerna och ge ett nytt förslag till SRRS/C.  
 

§ 91 Övrigt 
Ny lämplig ort för nästa Fullmäktige 2007 
Päranders Wärja redovisar för arbetets gång hittills. 
Då Päranders Wärja inte kunde närvara vid mötet beslutar SRRS/C att 
bordlägga frågan till nästa möte.  
 

§ 92 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara på Lövudden, Västerås den 4 
augusti 2006.  

§ 93 Mötets avslutande 
Karin tackade samtliga deltagare och avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
 
André Lennberth  
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson     Jonas peterson 
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