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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Cornelia Svensson, Jessica Persson, Mats Graflund och Karin 
Nilsson.         
ANMÄLT FÖRHINDER 

Susan Falk 
 

§ 75 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 76 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna. 

§ 77 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2009-06-15 SKK/AK Protokollsutdrag  
SKKs Forsknings- och utvecklingsfond har numera två ansökningsdatum till fonden; den 
30 juni och den 31 december. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-06-17 SKK Lista på uppfödare som meddelats ”icke hänvisning”. 
Eftersom inga ridgebackuppfödare är med på listan lades den till handlingarna. 
 
2009-06-18 SKK. SKKs Valpinstruktör. Instruktörsutbildning för valpkurser. 
Information om detta gick ut till lokalavdelningarna 2009-04-07. Lades till handlingarna. 
 
2009-06-29 SKK CS protokoll nr 3 och 4/2009 justerade och klara. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-07-06 SKK SRD. 
Till ras-/specialklubbar vars raser finns med i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar      ( 
SRD ) i nuvarande version. 
Till ras-/specialklubbar som tidigare fått förfrågan angående SRD men vars raser inte finns 
med i SRD i nuvarande version. 
Till övriga ras-/specialklubbar som inte berörs av nuvarande version av SRD. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-07-07 SKK UtstK Beslut angående Specialklubbarnas utställningsprogram för 2011. 
Styrelsen beslöt att Jessica svarar SKK UtstK. 
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§ 78 Rapport ekonomi. 
Balans- och resultaträkning från 2009-07-01 från Sonja Nilsson. 
Styrelsen tog del av uppgifterna. Jonas åtog sig att kontakta SRRS Västra beträffande 
oklarheter gällande deras kassa. 

§ 79 Medlemsärenden. 
2009-07-09 Medlemsstatistik från Helena Skarp SKK. 

§ 80 Rapport AU 
2009-07-12 fattades AU-beslut att skicka en krans till Bengt Floréns begravning. 
Styrelsen fastställde beslutet. 

§ 81 Rapport AUK 
Protokoll från Avels- och uppfödarkommitténs möte i den 28 juni i Ödsmål. 
Styrelsen tog del av protokollet och hade en del synpunkter gällande RAS samt plats och 
schema för den kommande avelskonferensen. Karin fick i uppdrag att framföra dem till 
AUK. 

§ 82 Rapport MK  
Inget att rapportera. 

§ 83 Tävlingsverksamhet 
Specialen 2009. 
Uppdragen för domarvärd, kommissarie och bestyrelse är tillsatta. 
Infomail till domare kommer ej att skickas ut på grund av tidsbrist. Styrelsen 
rekommenderar Västra att anordna en After-Show så enkelt som möjligt, direkt efter 
utställningen, på platsen. 
 
Vandringspriser. 
Karin rapporterade att ett av SRRS vandringspriser saknas. När priset skulle återlämnas 
befanns det att mottagaren inte tror sig ha tagit emot priset. Eftersom mottagaren fyllt i 
mottagningskvitto beslutade styrelsen att Karin skriver till mottagaren och begär ersättning 
för det förkomna priset samt administrationsavgift.  
Detta beslut justerades omedelbart. 

§ 84 Rapport Hemsidan 
SRRS rasinformatör, Hans von Homeyer, påpekar att det upplevs som svårt att hitta 
uppgifter om valpar på hemsidan. 
Jonas undersöker om det går att lägga fram informationen på ett tydligare sätt. 

§ 85  Rapport Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

§ 86 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 

§ 87 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Inga mötesprotokoll har inkommit.  



   
 
 

SIDA 

3(3) 
 

§ 88 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera. 

§ 89 Övriga frågor 
Arbetsgrupp för officiella viltspårprov. 
Styrelsen beslutade att till nästa möte bilda en arbetsgrupp vari ingår en person från varje 
lokalavdelning. Styrelsen skickar förfrågan till varje lokalavdelning om vem de utser och 
kräver svar senast den 31 augusti. 
Reidar blir styrelsens kontaktperson. 
 
Sponsoravtalet. 
Eftersom sponsoravtalet uppfattas som något oklart uppdrog styrelsen åt Jessica att skriva 
ett förtydligat förslag till sponsoravtal till nästa möte. 
 
Artiklar om vanliga ridgebacks. 
Mats efterlyser fler artiklar och bilder av vanliga ridgebacks som inte håller på med 
tävlingar. Styrelsen beslutade att starta en berättelsetävling med bilder och text på högst 100 
ord. 
 
Anslag till sinusforskningen. 
Jessica, som vid mötet 17 maj 2009 fick styrelsens uppdrag att undersöka hur SRRS bäst 
kan stödja sinusforskningen redogjorde för sina kontakter med Nicolette Salmon Hillbertz, 
varefter styrelsen fattade följande beslut: 
 
Styrelsen beviljar forskningsbidrag till dermoid sinusforskning bedriven av Dr Nicolette 
Salmon Hillbertz (DomestiGen). Anslagets storlek är 50 000 kr år 2009 och budgeterat 
20 000 kr år 2010 och 20 000 kr år 2011. 
Detta beslut justerades omedelbart. 

§ 90 Rapport Valberedningen 
Inget att rapportera. 

§ 91 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte onsdagen den 19 augusti 2009 kl. 19.30. 

§ 92 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Reidar Otterbjörk  
 


