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§79. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

79.1. Val av protokollförare 

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

79.2. Val av protokolljusterare 

Elisabeth Eek utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

79.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: 

§93.3 Organisation 

§80. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2010-05-29 och 2010-07-08 är vederbörligen justerade. 

§81. Bordlagda frågor 

81.1. Information på Facebook 

Karin Berngard redogjorde för möjligheterna att distribuera information via Facebook. 

Styrelsen uppdrog till Karin Berngard att kontakta SRRS webbansvariga med förfrågan om de i 

förekommande fall kan åta sig att distribuera information även via Facebook. 

Vidare uppdrog styrelsen till Karin Berngard att vid styrelsemöte 2010-10-02 demonstrera hur 

information kan publiceras via Facebook. 

81.2. Informationsutskick via e-post 

Styrelsen beslutade att lägga till denna punkt i den sammanställning av uppgifter som tagits fram av 

Lennart Persson (se §93.1). 

§82. Rapport sekreterare 

82.1. 2010-07-08 SKK: Inbjudan att lämna förslag på Hamiltonplakettörer 2011 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.2. 2010-07-08 SKK: Inbjudan att lämna förslag till förtjänsttecken KF 2011 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.3. 2010-07-09 SKK: Protokollsutdrag från CS möte 15 juni 2010 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 
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82.4. 2010-07-09 SKK: Protokoll CS nr 3 2010 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.5. 2010-07-21 SKK: Pressmeddelande SKK i Prideparaden 2010 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.6. 2010-07-21 SKK: Genmäle Mats Odell 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.7. 2010-07-29 Svenska Domarföreningen: Annonsera aktiviteter på Domarföreningens hemsida 

Styrelsen beslutade att SRRS fortsättningsvis ska annonsera sina officiella rasspecialer på Svenska 

Domarföreningens hemsida. Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att ombesörja detta. 

82.8. 2010-07-29 SKK: Auktorisation exteriördomar 

Styrelsen noterade att Mats Jonsson innehar auktorisation att döma rhodesian ridgeback och hälsade 

honom välkommen som exteriördomare av rhodesian ridgeback. 

82.9. 2010-07-29 SKK: Länsklubbsutställningar 2013 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK för distribution till 

lokalavdelningarna. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

82.10. 2010-08-02 Polish Rhodesian Ridgeback Club: Invitation to specialty show 

Styrelsen noterade att inbjudan har publicerats på SRRS hemsida. 

82.11. 2010-08-03 SKK: Utbildningsseminarium i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna 

Styrelsen noterade att SRRS redan har anmält sina representanter till utbildningen och informationen 

lades till handlingarna. 

82.12. 2010-08-04 SRRS: Leveransproblem Posten 

SRRS har sedan en längre tid tillbaka haft problem med leverans av de så kallade ”överexen” av 

Ridgeback-Nytt som Posten ska leverera till Karin Nilsson. Posten har inte aviserat att det finns paket 

för leverans varpå SRRS sedan erhållit extra faktura för att paketet inte kunnat levereras. SRRS har 

vid tidigare tillfällen påpekat för Posten att paketen inte levereras som avtalat, men tyvärr utan 

förbättring. 

Lennart Persson har därför åter varit i kontakt med Posten och under styrelsemötet redogjorde han för 

dessa kontakter. Posten har beklagat den dåliga hanteringen och lovat att detta ska fungera bättre 

framöver. Posten har också krediterat faktura för ej uthämtade ”överex”. 

SRRS beslutade att bevaka hanteringen i samband med kommande nummer av Ridgeback-Nytt och 

om allt fungerar som avtalat lägga ärendet till handlingarna. 

82.13. 2010-08-05 SKK: Fråga om användande av e-postadresser 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK och lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 
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82.14. 2010-08-17 SBK: Remiss ansökningar av SKK lydnadsprov år 2011 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för granskning och återkoppling 

till Svenska Brukshundsklubben (SBK). 

Styrelsen beslutade vidare att uppmana SRRS/TK att vidarebefordra kontaktlistan med SBK-

distriktens tävlingssektorer till lokalavdelningarna tillsammans med en påminnelse om hur 

domartillsättningen ska gå till. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

82.15. 2010-08-17 SKK: Ny blankett för rapportering om hund som förvarats olämpligt i bil, tält, bur m.m 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/TK samt lokalavdelningarna 

tillsammans med uppmaning om att ha blanketten tillgänglig vid sina officiella tävlingsarrangemang. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

82.16. 2010-08-18 SKK: Föredragningslista CS nr 4/2010 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

82.17. 2010-08-19 SKK: Tävlingslicens 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till SRRS/TK och lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

§83. Rapport ekonomi 

Adjungerad kassör Sonja Nilsson hade inför styrelsemötet inkommit med en resultatrapport för 

perioden 2010-01-01 – 2010-07-31. Styrelsen tackade för rapporten och noterade att ekonomin är god 

och hålls inom budgeterade ramar. 

§84. Medlemsärenden 

84.1. 2010-07-06, 2010-07-08, 2010-07-14, 2010-07-15, 2010-07-20, 2010-07-22, 2010-07-29, 2010-08-03, 

2010-08-05, 2010-08-10, 2010-08-12, 2010-08-17, 2010-08-19 SKK: Nya ägare i raser tillhörande 

SRRS 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.2. 2010-07-06, 2010-07-08, 2010-07-14, 2010-07-15, 2010-07-20, 2010-07-22, 2010-07-29, 2010-08-03, 

2010-08-05, 2010-08-10, 2010-08-12, 2010-08-17, 2010-08-19 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

84.3. 2010-07-25 SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 



 
 
 

 
 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/C Styrelsemöte 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2010-08-25 
Utskriftsdatum 

2010-10-22 
Mötesnr/Verk.år 

6/2010 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Elisabeth Eek (ledamot), 

Mats Graflund (suppleant) och Karin Berngard (suppleant). 

Anmält förhinder 

Susan Falk (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot). 

 

Protokollförare 

 

 

Jessica Persson 

 

Justeras mötesordförande 

 

 

Lennart Persson 

Justeras justeringsman 

 

 

Elisabeth Eek 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/8 

MÖTESPROTOKOLL 

84.4. 2010-07-25 SKK: Nya medlemmar 2010-06-21—2010-07-18 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.5. 2010-07-25 SKK: U-märkta medlemmar 2010-06-21—2010-07-18 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.6. 2010-08-24 SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.7. 2010-08-24: Nya medlemmar 2010-07-19—2010-08-15 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.8. 2010-08-24 SKK: U-märkta medlemmar 2010-07-19—2010-08-15 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

84.9. Medlemmar som enligt medlemsregistret tillhör fel lokalavdelning 

Efter en granskning av medlemsregistret har styrelsen identifierat att ett tjugotal medlemmar som 

enligt medlemsregistret tillhör en annan lokalavdelning än vad deras postnummer medger. 

Styrelsen uppdrog till JessicaPersson att kontakta SKKs medlemsavdelning för korrigering av registret 

samt påtala vikten av att medlemmar na har korrekt lokaltillhörighet. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

§85. Rapport AU 

85.1. 2010-08-12 AU-beslut avseende SKKs utbildningsseminarium i de nya utställningsreglerna 

AU beslutade 2010-08-12 att Cornelia Svensson ska ersätta Jessica Persson vid SKKs 

utbildningsseminarium i de nya utställningsreglerna 2010-09-25 samt vid SRRS regionala utbildning 

2010-10-23. Styrelsen fastställde beslutet som justerades omedelbart. 

85.2. 2010-08-12 AU-beslut avseende SKKs utbildningsseminarium i de nya utställningsreglerna 

AU beslutade 2010-08-12 att SRRS ska bekosta Nicolette Hillbertz resa i samband med hennes 

deltagande vid styrelsemöte 2010-10-02. Styrelsen fastställde beslutet som justerades omedelbart. 

85.3. 2010-08-12 AU-beslut avseende SKKs utbildningsseminarium i de nya utställningsreglerna 

AU beslutade 2010-08-13 att SRRS ska bekosta resa och boende för medlemmarna i SRRS/AUK i 

samband med deras deltagande vid SRRS/Cs styrelsemöte 2010-10-02. Utgiften kommer i första hand 

att tas från AUKs budgeterade medel. Styrelsen fastställde beslutet som justerades omedelbart. 
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§86. Rapport SRRS/AUK 

86.1. Inbjudan till SKKs avelskonferens 5-6 mars 2011 

SRRS/AUK har meddelat att Helena Sirén, Ann-Marie Hilding och John Berg kommer att anmäla sig 

till avelskonferensen. Styrelsen noterade informationen. 

86.2. Ansökan om hälsoprogam 

På förfrågan från SRRS styrelse har SRRS/AUK meddelat att kommittén inte anser att det föreligger 

något behov av att ansöka om fler hälsoprogram hos SKK. 

Styrelsen tackade för responsen och beslutade, i enlighet med SRRS/AUKs rekommendation, att  inte 

skicka in någon ansökan till SKK. 

86.3. Översyn av valphänvisningsregler 

SRRS/AUK har meddelat att behandling av ärendet pågår.  

Styrelsen noterade informationen och ser fram emot att ta del kommitténs förslag senast 2010-09-30. 

86.4. Reseersättning vid kontroll av dermoid sinus 

Frågan bordlägges till styrelsemöte 2010-10-02 då representanter från SRRS/AUK kommer att 

näravara.  

86.5. Avelskonferens 2011 

Styrelsen har mottagit information från SRRS/AUK om att en avelskonferens är planerad att hållas 

under 2011. Styrelsen diskuterade det föreslagna upplägget och identifierade några förbättringsförslag 

avseende uppfödarnas möjlighet lämna förslag på önskat innehåll samt tidpunkt för konferensen.  

Styrelsen beslutade att Elisabeth Eek ska kontakta sammankallande i SRRS/AUK för att diskutera 

upplägget av den planerade avelskonferensen. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

86.6. Ansvarig valphänvisning på SRRS hemsida 

SRRS/AUK har meddelat att John Sigve Berg övertagit ansvaret för uppdatering av valphänvisning på 

SRRS hemsida. Styrelsen noterade informationen och tackade samtidigt Susan Falk för det arbete hon 

lagt ner på underhållet under de senaste åren. 

§87. Rapport SRRS/MK 

87.1. Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

Lennart Persson redogjorde för sin kontakt med Curt Blix (projektledare BPH) som han kontaktat i 

syfte att förhöra sig om aktuell svarsfrekvens för rhodesian ridgeback. 

Svarsfrekvensen avseende frågeformuläret ligger för närvarande strax under 20% för den aktuella 

målgruppen. Styrelsen noterade att det krävs ytterligare åtgärder för att nå det mål som definierats av 

SRRS/C (80%). Dock verkade Curt Blix nöjd med svarsfrekvensen och ansåg att vi inom rasen är 

väldigt engagerade i denna fråga. 
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Gällande deltagandet vid det praktiska provet var målet 40 deltagande hundar. I dagsläget har 28 

hundar genomfört provet och ytterligare 22 hundar finns inbokade. Styrelsen noterade att 

deltagarantalet sannolikt blir uppfyllt med god mariginal. 

Styrelsen beslutade att via post skicka ut ett informationsbrev till uppfödarna där dessa uppmanas att 

verka för att deras valpköpare ska besvara frågeformuläret. Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att 

författa brevet till uppfödarna. 

§88. Rapport SRRS/TK 

88.1. 2010-07-21 SRRS: Ringsekreterare vid Ridgebackspecialen 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att undersöka om SRRS i egenskap av utställningsarrangör på något 

sätt kan säkerställa ringsekreterarnas språkkunskaper. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att 

vidarebefodra uppdraget till SRRS/TK. 

88.2. Låsningsperiod för regelverk 2012-2016 

På förfrågan från SRRS styrelse har SRRS/TK meddelat att kommittén inte anser att det föreligger 

något behov av att ansöka om förändring avseende sär- och championatbestämmelser. 

Styrelsen tackade för responsen och beslutade, i enlighet med SRRS/TKs rekommendation, att  inte 

skicka in någon ansökan till SKK. 

88.3. Förslag till förändring av listregler 

SRRS/AUK har meddelat att behandling av ärendet pågår.  

Styrelsen noterade informationen och ser fram emot att ta del kommitténs förslag senast 2010-09-30. 

88.4. Lydnadstävling 2010-07-26 

Styrelsen har av SRRS/TK uppmärksammats på att lydnadsprov inte har arrangerats 2010-07-26 som 

ansökt till och beviljat av Svenska Brukshundsklubben (SBK). Arrangerande lokalavdelning har till 

SRRS/TK inkommit med sin förklaring till varför provet ej blivit genomfört. 

Styrelsen ser allvarligt på det inträffade och beslutade att Jessica Persson, i egenskap av 

sammankallande i SRRS/TK, ska informera SBK om att det beviljade provet inte har genomförts. 

88.5. Arrangemang av officiella viltspårprov 

Lennart Persson rapporterade från sina kontakter med SKKs Jakthundskommitté (SKK/JhK).  

Lennart har på SRRS vägnar skriftligen kontaktat SKK/JhK och bett om ett personligt möte med 

representanter från SKK/JhK för att få information om vilka kriterier som måste uppfyllas för att en 

specialklubb ska tillåtas arrangera officiella viltspårprov i egen regi. Detta i syfte att därefter utvärdera 

hur SRRS och rhodesian ridgeback uppfyller dessa krav samt bedöma om och hur SRRS kan möta de 

krav som i dagsläget eventuellt inte uppfylls. 

Som svar erhöll SRRS 2010-08-13 ett protokollsutdrag från SKK/JhKs möte nr 4/2010 §63.  

Vid detta möte har SKK/JhK behandlat en anhållan från SRRS om att klubben ska äga rätt att 

arrangera viltspårprov. Denna anhållan har avslagits med motiveringen att det endast är SKKs 

Jakthundsklubbar som äger rätt att arrangera viltspårprov samt auktorisera domare. 
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Styrelsen noterade informationen och påpekade att SRRS vare sig nu eller tidigare inkommit med 

någon ansökan till SKK/JhK gällande att få arrangera officiella viltspårprov i egen regi.  

Styrelsen noterade vidare att Lennart Persson skriftligen har påpekat för SKK/JhK att SRRS anser att 

behandlingen av ärendet varit felaktig och att ovan nämnda protokoll bör spegla den begäran om 

information som SRRS inkommit med. 

88.6. Lokal inför regional utbildning i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna 

Jazmine Ohgami har inkommit med förslag till lokal inför SRRS regionala utbildning 2010-10-23. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk och Jazmine Ohgami att besluta om lämplig lokal inför 

arrangemanget. 

88.7. SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte 2010-07-18 

SRRS/TK har inkommit med protokoll från arbetsmöte 2010-07-18.  

Styrelsen noterade informationen och lade därefter protokollet till handlingarna. 

§89. Rapport hemsidan 

89.1. Utveckling och drift av nu hemsida 

Inget att rapportera i frågan. 

§90. Rapport Ridgeback-Nytt 

90.1. Försäljning av kommersiella annonser 

Rediar Otterbjörk har inkommit med ett förslag på folder inför försäljning av kommersiella annonser. 

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att kompletteringar och ändringsförslag från 

styrelsemedlemmarna ska skickas till Reidar Otterbjörk. 

§91. Rapport lokalavdelningar 

91.1. SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2010-05-08 och 2010-07-04 

Styrelsen tackade för protokollen . 

 Protokoll 2010-05-08, §9: Styrelsen påpekade att sista datum att ansöka hos Svenska 

Brukshundsklubben (SBK) om arrangemang av officiellt lydnadsprov 2011 var 2010-05-15. 

SRRS/Mellan har inte inkommit med någon ansökan till SRRS/TK eller SRRS/C. Lydnadsprov 

kommer således inte att kunna genomföras 2011 som angivits i protokollet.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera SRRS/Mellan gällande detta. 

 Protokoll 2010-05-08, §13: Styrelsen noterade att SRRS/Mellans styrelse ändrat sin konstitution. 

Styrelsen önskar klargörande av formulering avseende ledamot för att säkertställa att detta endast 

är en ”formuleringsmiss”. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/Mellan för 

klargörande. 
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MÖTESPROTOKOLL 

91.2. SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2010-07-06 och 2010-08-10 

Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna. 

§92. Rapport valberedningen 

Inget att rapportera. 

§93. Övriga frågor 

93.1. Uppdrag från Fullmäktigemötet 

Lennart Persson har tagit fram en förteckning över de uppgifter som styrelsen ålagts vid SRRS 

Fullmäktigemöte 2010. Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att inför nästa styrelsemöte 

gå igenom listan och fundera över vilka icke påbörjade punkter var och en kan tänka sig att arbeta 

med under resten av året. 

93.2. Hjälp till uppfödare av rhodesian ridgeback  

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till styrelsemöte 2010-10-02 då representanter från 

SRRS/AUK kommer att närvara. 

93.3. Organisation 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till styrelsemöte 2010-10-02. 

§94. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla följande styrelsemöten: 

 den 22 september 2010 klockan 19:00 via Skype. 

 den 2 oktober 2010 i Malmö. Tidpunkt beslutas senare.  

§95. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 


