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MÖTESPROTOKOLL 

§252. Mötets öppnande 

252.1. Val av protokollförare 

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

252.2. Val av protokolljusterare 

Susan Falk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

252.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan ändringar. 

§253. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2011-03- 02 är under justering. 

§254. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

§255. Rapport sekreterare 

255.1. 2011-03-02 SKK: Junior handling Domarutbildning 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

255.2. 2011-03-08 SKK: Merle 

Styrelsen beslutade att SKKs förfrågan ska besvaras med att merle inte förekommer hos rhodesian 

ridgeback. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att svaret är SKK tillhanda senast 

2011-04-26. 

255.3. 2011-03-09 SKK: Kontakt 

Styrelsen beslutade att inga förändringar ska ske avseende befintlig KKO Jessica Persson och AKO 

Sonja Nilsson. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS svaret kommer SKK 

tillhanda. 

Beslutet justerades omedelbart. 

255.4. 2011-03-10 SBK: Information om nytt ansökningsförfarande kring tävlingar och prov  

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för 

förmedling av relevant information till lokalavdelningarna. 

255.5. 2011-03-14 SBK: Inbjudan till 2011 års Rasklubbs och Rasutv.sektorskonferens 

Styrelsen noterade att SRRS/MK har fått informationsutskicket och att konferensen äger rum 

samma helg som SRRS Fullmäktigemöte och avelskonferens. 
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255.6. 2011-03-14 SKK: Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 12 november 

2011! 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

255.7. 2011-03-21 SKK: CS protokoll nr 1/2011 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

255.8. 2011-03-23 DZRR: Mrs. Ebkar / Dr. Körner 

SRRS har från DZRR mottagit information om att DNA-test av samtliga valpar i den aktuella 

valpkullen har genomförts av LABOKLIN Institute i Tyskland. Resultaten visar att Maiden’s 

Kalahari Kandy är fader till samtliga valpar. Styrelsen tackade DZRR för denna information. 

Styrelsen beslutade att invänta en kopia på testresultaten innan ärendet läggs till handlingarna. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att tillskriva DZRR och be om kopia på testresultaten. 

255.9. 2011-03-24 SKK: Beslut från Disciplinnämnden 

Styrelsen noterade att inga ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och lade 

informationen till handlingarna. 

255.10. 2011-03-24 Lista – jubileumsår 

SKK har inkommit med förfrågan om vilket år som ska vara SRRS officiella ”födelse-/bildandeår”. 

Styrelsen beslutade att officiellt födelse-/bildandeår ska vara 1974. Detta med anledning av att 

jubileum tidigare har firats med utgångspunkt från detta årtal. 

255.11. 2011-03-29 SKK: Info C-märkning m m 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

255.12. 2011-03-30 SKK: Utdrag ur UtstK prot 1/2011 - regelrev 

Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

255.13. 2011-03-31 SKK: Momslagstiftningen 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna och kommittéerna 

för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

255.14. 2011-03-31 SKK: Information om rasbeskrivningar 

Styrelsen beslutade att informationen ska vidarebefordras till lokalavdelningarna och kommittéerna 

för kännedom. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
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§256. Ekonomi 

Inget att rapportera. 

§257. Medlemsärenden 

257.1. 2011-03-08, 2011-03-10, 2011-03-15, 2011-03-22, 2011-03-24, 2011-03-29 och 2011-04-04 

SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

257.2. 2011-03-08, 2011-03-10, 2011-03-15, 2011-03-22, 2011-03-29 och 2011-04-04 

SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna. 

257.3. 2010-11-22 SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

257.4. 2010-11-22 SKK: Nya medlemmar 2011-02-21 - 2011-03-20 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

257.5. 2010-11-22 SKK: U-märkta medlemmar 2011-02-21 - 2011-03-20 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

§258. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§259. Rapport SRRS/AUK 

259.1. SRRS Avelskonferens 2011 

Styrelsen beslutade att SRRS bjuder avelskonferensens deltagare på ett glas dryck (öl/vin) till 

middagen a’ totalt 70 sek/person. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela Helena Sirén 

styrelsens beslut. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
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259.2. Dispensansökan 

Tikägare har ansökt om dispens från valphänvisningsregeln ”Tiken ska vara minst 30 månader 

gammal vid parningstillfället”. 

För att kunna fatta beslut i ärendet så begär styrelsen kompletterande information från tikägaren. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela tikägaren. För att undvika jävsituation så deltog 

inte Lennart Persson i styrelsens diskussion. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

259.3. Motivering av rekommendation vid dispensansökningar 

SRRS/AUK har inkommit med önskemål om att vid dispensärenden inte behöva motivera 

kommitténs rekommendation till styrelsen i det fall dispensansökan har samma bakgrund som ett 

tidigare behandlat dispensärende. 

Styrelsen påpekade att det inte finns några standardmässiga dispensärenden och således ska en 

motivering alltid medfölja SRRS/AUKs rekommendation. 

§260. Rapport SRRS/MK 

260.1. Hantering av MH i SRRS regi 

Styrelsen har, i enlighet med uppdrag från styrelsen 2010-12-02 §173.3, från SRRS/MK mottagit ett 

förslag på hantering när uppfödare önskar anordna MH i SRRS regi. 

Styrelsen godkände förslaget och tackade SRRS/MK för deras arbete. 

§261. Rapport SRRS/TK 

261.1. Förslag på ny ledamot 

SRRS/TK har inkommit med önskemål om att utöka kommittén med ytterligare en ledamot.  

Styrelsen beslutade att bevilja SRRS/TKs önskemål att kontakta föreslagen person med förfrågan 

om denne önskar ingå i SRRS/TK under resterande del av 2011. 

§262. Rapport SRRS/MIK 

262.1. Uppdragsbeskrivning 

Styrelsen har inför mötet tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för SRRS/MIK. 

Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen med angivna ändringar i enlighet med  

Bilaga 1. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

Styrelsen beslutade vidare att punkt 17 i uppdragsbeskrivningen ska infogas i samtliga kommittéers 

uppdragsbeskrivningar. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 
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262.2. Protokoll från arbetsmöte 2011-03-31 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

Gällande SRRS/MIKs önskemål om namnbyte av kommittén så beslutade styrelsen att försäkra sig 

om att SRRS/MIK har delgivits det korrekta namnet innan beslut fattas i frågan. 

§263. Rapport hemsidan 

263.1. Kravställning ny hemsida 

Styrelsen uppdrog till Karin Berngard och Janzmine Ohgami att samla in och sammanställa de krav 

och önskemål som finns avseende funktionalitet på den nya hemsidan. 

§264. Rapport Ridgeback-Nytt 

Reidar Otterbjörk rapporterade att ett antal exemplar av Ridgeback-Nytt nummer 1 2011 med 

största sannolikhet kommer att kunna delas ut vid SRRS Fullmäktigemöte & Avelskonferens den 9-

10 april 2011. Styrelsen tackade för det trevliga initiativet. 

§265. Rapport lokalavdelningar 

265.1. SRRS/Mellan: Protokoll årsmöte samt konstituerande styrelsemöte 2011. 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

265.2. SRRS/Norra: Protokoll årsmöte & konstituerande styrelsemöte 2011 samt styrelsemöte 2011-02-14 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

265.3. SRRS/Skåne: Protokoll styrelsemöte 2011-02-09 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

265.4. SRRS/Stockholm: Protokoll konstituerande styrelsemöte 2011 samt styrelsemöte 2011-02-27 

Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. 

§266. Rapport valberedningen 

Inget att rapportera. 

§267. Övriga frågor 

267.1. Skrivare till redaktör för Ridgeback-Nytt 

Styrelsen beslutade att SRRS ska köpa in en färglaserskrivare att nyttjas av redaktör för Ridgeback-

Nytt. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 
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267.2. Felaktiga upplysningar från offentlig SKK-representant 

En skrivelse har inkommit från en medlem där denne påpekar att föresläsare vid SKKs 

uppfödarutbildning har uttalat sig felaktigt genom att påstå att det ska vara förbjudet att avla på 

hundar med ridge, vilket skulle innefatta avel på rhodesian ridgeback. 

Styrelsen ser allvarligt på detta felaktiga uttalande av SKK-representant och uppdrog till Lennart 

Persson att kontakta SKK för klargörande. 

267.3. SRRS Fullmäktigemöte 

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att skriva ut ett antal exemplar av kallelsen (utan bilagor) för 

distribution vis SRRS Fullmäktigemöte. 

Styrelsen uppdrog till Susan Falk att införskaffa tackgåvor till föresläsarna Curt Blixt och Katarina 

Sundberg. 

§268. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas vid styrelsens konstituerande styrelsemöte den 9 april 2011. 

§269. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för ett bra samarbete under det gångna året och avslutade mötet. 

 



 
 
 

 
 

Sammanträdesgrupp 

SRRS/C Styrelsemöte 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2011-04-05 
Utskriftsdatum 

2011-04-08 
Mötesnr/Verk.år 

16/2010 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Susan Falk (ledamot), 

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

Anmält förhinder 

Elisabeth Eek (ledamot) och Jazmine Ohgami (ledamot). 

 

Protokollförare 

 

 

Jessica Persson 

 

Justeras mötesordförande 

 

 

Lennart Persson 

Justeras justeringsman 

 

 

Susan Falk 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 7/7 

MÖTESPROTOKOLL 

BILAGA 1, UPPDRAGSBESKRIVNING SRRS MARKNADS- OCH INFORMATIONSKOMMITTÉE 

 

Syfte: 
SRRS Marknads- och informationskommitté (SRRS/MIK) syftar till att förmedla information om 

rasen, specialklubben och SKK-organisationen till medlemmar och andra med rasintresserade. 

Mål: 

SRRS Marknads- och informationskommitté skall arbeta mot de mål som finns definierade i 

kommitténs verksamhetsplan. 

Uppgifter: 

1. Verka för att SRRS medlemmar erhåller en bred kunskap om rasen. 

2. Föreslå redaktör för SRRS medlemstidning Ridgeback-Nytt. Beslut om ny redaktör fattas av 

SRRS centralstyrelse. 

3. Ansvara för att fastställa utgivningsplan för SRRS medlemstidning Ridgeback-Nytt. 

4. Ansvara för att SRRS medlemstidning Ridgeback-Nytt ges ut fyra (4) gånger per år i enlighet 

med fastställd utgivningsplan och budget. Respektive nummer ska innan tryck skickas till 

centralstyrelsen för korrekturläsning och godkännande. 

5. Föreslå redaktör för SRRS årsbok. Beslut om ny redaktör fattas av SRRS centralstyrelse. 

6. Ansvara för att SRRS årsbok ges ut en (1) gång per år i enlighet med budget. Årsboken ska 

finnas tillgänglig senast i samband med nästkommande Ridgebackspecial (BISS-XX). 

7. Föreslå redaktör för SRRS hemsida. Beslut om ny redaktör fattas av SRRS centralstyrelse. 

8. Ansvara för utveckling och underhåll av SRRS hemsida i enlighet med uppdrag som erhålles 

från SRRS centralstyrelse. 

9. Ansvara för löpande uppdateringar av SRRS hemsida. 

10. Ansvara för insamling av artiklar och bildmaterial för publicering i SRRS publikationer. 

11. Ansvara för införskaffade av sponsorer för annonsering i SRRS publikationer. 

12. Ansvara för tillhandahållande av SRRS Prrylbod i enlighet med fastställd budget. 

13. Ansvara för att exemplar av klubbens trycksaker kommer Kungliga Biblioteket tillhanda. 

14. Ansvara för att exemplar av klubbens trycksaker kommer SKKs bibliotek tillhanda. 

15. Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i marknads- och informationsfrågor. 

16. Verkställa beslut som åläggs av SRRS centralstyrelse. 

17. Sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår efter kallelse från sammankallande i 

kommittén. Protokoll från arbetsmöte ska efter justering skickas till sekreterare i SRRS 

centralstyrelse. 

18. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsberättelse senast den 31 januari. 

Verksamhetsberättelsen ska också redovisa måluppfyllnad för föregående verksamhetsår. 

19. Till SRRS centralstyrelse tillhandahålla en verksamhetsplan för kommande år senast den 31 

januari. Verksamhetsplanen ska innehålla mål avseende kommitténs verksamhet för det 

kommande året. 


