
 
 
 
 
 
 MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C. 
Skypemöte. 
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DELTAGARE 

Vice ordf. Reidar Otterbjörk, Jessica Persson, Cornelia Svensson och Karin Nilsson.  
Mats Graflund deltog t. o. m. § 154. 
ANMÄLT FÖRHINDER 

Jonas Peterson och Susan Falk. 

 

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

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

§ 149 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2009-10-07 SKK Bragdhund efterlyses. 
Meddelandet har vidarebefordrats till lokalavdelningarna och publicerades i Ridgeback-Nytt 
nr 3/2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-08 SKK CS-protokoll nr 6/2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-08 MYDOG Inbjudan till rasklubbstorget på MYDOG 2010. 
Svar senast 9 november. 
Vidarebefordrat till SRRS Västra. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-13 SKK Pressmeddelande. Svensk storslam på världsutställningen! 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-21 SKK Betr. åldersgränser inom SKK-organisationen. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-22 SKK Exteriördomare överförd till SKK. Domare Barbara Ruth Smith. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-23 SKK Inbjudan till specialklubbskonferens samt konferens för ordförande i läns- och 
specialklubb. Sista anmälningsdag 30 december. 
Bordlades till nästa möte. 
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2009-10-27 SKK Ansökningsblankett Spec klubbsutställningar 2012. 
Styrelsen beslutade att Jessica skickar handlingarna till TK. 
 
2009-10-27 SKK Påminnelse SRD. Synpunkter mottages senast 30 oktober. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-29 SKK CS nr 7/2009 Föredragningslista. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-10-29 SKK Jerry Mankowski SKK Hunddata. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 
2009-11-03 SKK Jerry Mankowski Ny version av MS Office. 
Styrelsen beslutade att vidarebefordra även detta meddelande till lokalavdelningarna.  

§ 150 Rapport ekonomi. 
Resultaträkning från Sonja Nilsson. 
Styrelsen tog del av resultaträkningen och konstaterade att SRRS ekonomi är fortsatt god. 

§ 151 Medlemsärenden. 
Medlemsstatistik från SKK. 
Styrelsen tog del av statistiken och bordlade till nästa fysiska möte frågan om en enkät för 
att undersöka vad medlemmarna vill ha ut för sin medlemsavgift. 

§ 152 Rapport AU 
2009-10-16 fattades AU-beslut att medge kennel Red Head valphänvisning. 
Styrelsen fastställde beslutet. 
 
2009-10-26 fattades AU-beslut att ge Stardust kennel dispens från valphänvisningsreglerna. 
Styrelsen fastställde beslutet. 
 
2009-10-30 fattades AU-beslut att ge kennel Ohgami dispens från valphänvisningsreglerna. 
Styrelsen fastställde beslutet. 

§ 153 Rapport AUK 
RAS samt hälsoenkät. Förfrågan från avelsrådet 2009-10-13. 
Styrelsen har tagit del av skrivelsen och beslutade att AUK skickar ut en hälsoenkät för 
äldre ridgebacks födda år 2000, 2001 och 2002.  
Styrelsen beslutade även att enkäten skickas per post med frankerat svarskuvert för bästa 
respons.  

§ 154 Rapport MK  
Styrelsen diskuterade betydelsen av MH vid avel, men bordlade frågan till nästa fysiska 
möte. 

§ 155 Rapport TK 
Lokalavdelningarnas ansökan om utställningar 2012. 
Styrelsen bad TK svara SRRS Mellan att SRRS/C beslutat att om Mellan vill genomföra 
specialen i maj månad får de göra det i egen regi. Beslutet justerades omedelbart. 
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Tävlingsriktlinjer. 
Förslaget till nya tävlingsriktlinjer bordlades till nästa möte.. 

§ 156  Rapport Hemsidan 
Länk till inbjudan till Ridgebackspecialen 2010 på hemsidan. 
http://www.ridgebackspecial.se 
Cornelia lägger ut länken på hemsidan. 

§ 157 Rapport Ridgeback-Nytt 
Annons om fullmäktige 2010. 
Styrelsen beslutade att fullmäktige år 2010 ska hållas i Jönköping lördagen den 10 april. 
Karin bokar lokal. 
 
Lokalavdelningarnas årsmötesannonser. 
Annonserna måste ha skickats in till manusstopp den 16 november. 
Karin skickar en påminnelse till lokalavdelningarna. 

§ 158 Rapport Lokalavdelningar 
Förfrågan från SRRS Mellan om deras nya hemsida. 
Styrelsen beslutade att göra ett utskick till lokalavdelningarna där man meddelar att 
produktionen av en ny hemsida tyvärr har dragit ut på tiden. Lokalavdelningarna 
rekommenderas att använda sina egna hemsidor tills de får närmare besked. 
Beslutet justerades omedelbart. 
Cornelia kontaktar lokalavdelningarna. 
 
Ansökan från SRRS Mellan om bidrag till uppfödarträffar under 2010. 
Bordlades till nästa möte. 
Reidar kontaktar Helena. 

§ 159 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
SRRS Mellan har inkommit med mötesprotokoll 2009-09-24. 
Styrelsen tackar för protokollet som lades till handlingarna. 

§ 160 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera. 

§ 161 Övriga frågor 
Inget att rapportera. 

§ 162 Rapport Valberedningen 
Inget att rapportera. 

§ 163 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte tisdagen den 17 november 2009 kl 19.30. 
 

http://www.ridgebackspecial.se/
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§ 164 Mötets avslutande 
Reidar tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 

 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Reidar Otterbjörk Cornelia Svensson  


