
 

 

 
Protokoll fört vid SRRS styrelsemöte 2007-03-10, Scandic Hotel Bromma. 
 
Närvarande: Karin Nilsson (ordf.), Reidar Otterbjörk, Jonas Peterson och Helena Sirén  
 
Anmält förhinder: André Lennberth och Maria Hjelm. 
 
 
§ 18 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet. 
 
Protokollförare samt protokolljusterare 
Till protokollförare valdes Helena Sirén och till justerare jämte ordföranden Karin Nilsson 
valdes Reidar Otterbjörk. 
 
Dagordningen 
Dagordningen godkännes. 
 
 
§ 19 Föregående protokoll 
Inget att tillägga varvid protokollet lades till handlingarna. 
 
 
§ 20  Post in. Rapport Sekreterare. 
 
Information från SKK 
Inbjudan till grundläggande kurs i webbadministration 
SKK inbjuder samtliga läns- och specialklubbar till en endagars kurs i att administrera en 
klubbs webbplats. 
SRRS/C anser att ett behov inte finns för denna kurs. SRRS beslutar att skicka inbjudan vidare 
till SRRS lokalavdelningar. 
 
Information om SKKs uppfödarutbildning 
SKKs Utbildningskommitté informerar om en sammanställning av tips och 
rekommendationer hur utbildningen bör genomföras 
SRRS/C noterade informationen varvid den lades till handlingarna 
 
Övrigt 
Inbjudan från SBK 
Inbjudan att diskutera samarbetsavtal gällande mentalbeskrivning 2007-04-03 på SBKs 
kansli. 
SRRS/C beslutar att Karin Nilsson informerar SRRS/MK och att hon själv deltar på mötet. 



 

 

§ 21 Rapport ekonomi 
SRRS kassör har inför mötet sänt in balans- och resultaträkningen för 2006. 
SRRS/C noterade att ekonomin är fortsatt god. 
 
Noterade SRRS/C även att kassören inte inkommit med någon rapport angående förmånligare 
sätt att placera SRRS medel som kunde ge högre avkastning.(enl protokoll 2006-05-01 § 41). 
SRRS/C beslutar att Karin Nilsson kontaktar kassören. 
 
 
§ 22 Medlemsärenden 
Diskuterades hur SRRS/C ska kunna arbeta mer på medlemsvården. Vad kan vi göra för att 
behålla våra medlemmar längre. Kanske ge mer information om klubben till de nya 
medlemmarna samt prioritera en trevlig medlemstidning för alla RR-ägare oavsett om de har 
intresse för avel och tävling eller bara har en RR till sällskapshund. 
SRRS/C beslutar att ge den nya medlemsansvarige i uppdrag att se över medlemsvården. 
 
De nya lokalavdelningarna måste rapporteras in till SKKs medlemsavdelning. 
SRRS/C beslutar att Helena Sirén kontaktar SKK. 
 
 
§ 23 Rapport AU. 
2007-02-11 fattade AU beslutet att avslå en dispensansökan gällande valphänvisning där 
uppfödaren inte kontaktat AUK före parning. 
 
SRRS/C beslutar att riva upp AUs beslut och tillstyrka dispensansökan. Då uppfödaren i 
övrigt uppfyller alla krav, samt att uppfödaren i sin ansökan noga har angett att en mentor 
finns som kommer att hjälpa henne under hela processen, anser SRRS/C att man i detta fall 
kan överse med att ett misstag skett. 
 
Denna punkt är omedelbart justerad. 
 
 
§ 24 Rapport AUK 
Förtydligande av beslut §132  
SRRS/C vill förtydliga att beslut har tagits att SRRS inte längre ska föra ett person och 
adressregister över hundägare.  
 
Hälsoenkät 
Rapporterade Karin Nilsson att hon har skickat iväg hälsoenkäten för hundar födda år 2004 
och att Henriette Jakovlew kommer ta emot och sammanställa dessa. 
 
Förslag från AUK 
AUK har inkommit med ett förslag om att påföljden för en uppfödare som inte följer SRRS 
policy angående dermoid sinus skall vara att ingen valphänvisning för nästkommande kull 
kan erhållas. För därpå följande kullar erhålls valphänvisning förutsatt att man skickat in 
"Data om valpkull" även för den kull man ej fått hänvisning för. 
SRRS/C beslutar att anta AUKs förslag 
 
 



 

 

§ 25 Rapport MK 
Karin Nilsson informerade om att det under året kommer att arrangeras 15 MH- dagar 
(tillfällen). Vilket i praktiken innebär ca 120 beskrivna hundar i klubbens regi. Ett rekord! 
SRRS/C noterade tillfredställande informationen och rapporten lades till handlingarna. 
 
 
§ 26 Tävlingsverksamheten 
Arbetsgruppen för Specialen 2007 har haft  ett telefonmöte och arbetet fortskrider.  
SRRS/C beslutar att Jonas Peterson (SRRS Tävlingsansvarige) skall boka domare till 
Specialen 2008 omgående. Vem/vilka han ska kontakta är beslutat sedan tidigare. 
 
 
§ 27 Rapport SRRS webbplats 
Nyhetsbrev 
SRRS webbmaster, Jonas Peterson, föreslog att SRRS ska införa s.k. Nyhetsbrev. 
SRRS/C beslutar att införa nyhetsbrev någon gång under 2007. 
 
Kennellänkar 
Avgiften idag för att ha en kennellänk kostar 100 kr/år. Att få ha sitt kennelnamn med på 
listan över uppfödare är idag gratis. Att kontrollera om uppfödarna är medlemmar är 
tidskrävande men nödvändigt. 
SRRS/C beslutar att avgiften för att få ha med sin länk och/eller kennelnamn ska kosta 200 kr 
fr.o.m. 2008-01-01. På så sätt försvinner icke medlemmar automatiskt från registret. Är man 
inte en aktiv uppfödare avstår man att betala in avgiften.  
Vidare beslutar SRRS/C att avgiften gäller kalenderår för att underlätta för SRRS/kassör. 
 
 
§ 28 Rapport RR-nytt. 
Helena Sirén och Jonas Peterson föreslog för SRRS/C att en uppfödarserie ska införas i 
tidningen. En uppfödare intervjuas i varje nummer, med början detta år. Kriterierna för vilka 
uppfödare som ska tillfrågas är att de varit aktiva många år, samt påvisat ett stort intresse för 
att deras uppfödda hundar röntgas på höfter och armbågar samt mentalbeskrivs. Vidare 
presenterades ett antal frågor. Frågorna ska vara samma för varje uppfödare. 
SRRS/C är för förslaget och beslutar att Ann-Marie Hilding, kennel Djungelkattens, ska 
tillfrågas till RR-nytt nr 1/07. 
 
Denna punkt är omedelbart justerad. 
 
 
§ 29 Övriga frågor 
 
Fullmäktige 
Noterade SRRS/C att inga motioner har inkommit. 
 
Årsboken. 
Sonja Nilsson rapporterar att hon nu sammanställer den nya årsboken. 
SRRS/C beslutar att utbetala 10 000 kr till Sonja för hennes arbete med årsboken. 
 
 
 



 

 

Grafisk profil 
Jonas Peterson föreslog att en grafisk profil för SRRS ska tas fram. 
SRRS/C är för förslaget och beslutar att Jonas tar fram ett förslag och presenterar det vid 
kommande möte. 
 
Hälsan i rasen 
Då SRRS/C skulle önska en tydligare överblick över hälsan i rasen beslutas att kontakt ska tas 
med AUK. Kan man kanske få statistik från försäkringsbolagen, som ett komplement till 
hälsoenkäten? 
 
Blommor 
Det är oerhört viktigt att vi värnar om de ideella krafter som finns i klubben och för att visa 
uppskattning för det arbete som lagts ner under 2006 beslutar SRRS/C att blommor ska 
skickas till de funktionärer som är anslutna direkt under SRRS/C (listansvariga, ledamöterna i 
kommittéerna samt kritiksekreteraren).  
 
 
§ 30 Nästa möte 
Fullmäktige Jönköping 14 April 2007. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Helena Sirén 
 
 
Justeras  
 
 
 
 
____________________________________ _____________________________________ 
Karin Nilsson Reidar Otterbjörk. 
 


