
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2012-05-29 
Paragrafer 

§43 - §58 
Fastställt datum 

2012-06-08 
År/Mötesnr 

2012/4 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot), och 
Marie Wijkander (suppleant). 

Anmält förhinder 

Susan Falk (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Jan Zetterström (suppleant) 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Reidar Otterbjörk 
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PROTOKOLL

§43. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 

43.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

43.2. Val av protokolljusterare 

Reidar Otterbjörk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

43.3. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg: 

§47.2 2012-05-29 SKK: Beträffande information om SRD 

§47.3 2012-05-29 SKK: Vidgad uppgift för exteriördomare 

§49.3 Uppföljning vid uppsägning av medlemskap 

§50.2 Hälsoenkäter 

§52.2 Sponsoravtal 

§44. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-05-12 har justerats.  

§45. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden till detta styrelsemöte. 

§46. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§47. Rapport sekreterare 

47.1. 2012-05-24 SKK: Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 13-14 oktober 2012 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för beslut om 
deltagande och i förekommande fall ombesörja att kursanmälan är SKK tillhanda senast den 7 
september 2012. 

47.2. 2012-05-29 SKK: Beträffande information om SRD 

Styrelsen noterade att SKK påpekar vikten att utställningsarrangörer i anslutning till utställningen 
håller domargenomgång och ger tid till SRD. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

47.3. 2012-05-29 SKK: Vidgad uppgift för exteriördomare 

Styrelsen noterade information från SKK om vidgad uppgift för exteriördomare.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK och SRRS/TK 
för att inkomma till SRRS/C med eventuella kommentarer eller synpunkter. 
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PROTOKOLL

§48. Ekonomiärenden 

48.1. Resultat- och balansrapport 

Styrelsen noterade att bekräftelse från adjungerad kassör Sonja Nilsson väntas avseende att 
SRRS/MKs kostnader i resultatredovisning per 2012-04-31 avser de lokala RAS-träffar som 
arrangerades under början av 2012.  

Styrelsen uppdrog till adjungerad kassör Sonja Nilsson att inför nästa styrelsemöte inkomma med en 
resultat- och balansrapport med uppföljning gentemot budget per 2012-05-31. 

§49. Medlemsärenden 

49.1. 2012-05-15, 2012-05-22 och 2012-05-24 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

49.2. 2012-05-15, 2012-05-22 och 2012-05-24 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 

49.3. Uppföljning vid uppsägning av medlemskap 

Styrelsen noterade att Lennart Persson har tagit fram ett förslag till skrivelse att skicka till 
lokalavdelningarna med SRRS/Cs förfrågan om hur de arbetar med uppföljning av medlemmar som 
väljer att inte förlänga sitt medlemskap i SRRS. 

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget och uppdrog till Lennart att distribuera detsamma till 
lokalavdelningarnas styrelsemedlemmar.  

Styrelsen beslutade vidare att lokalavdelningarnas svar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 juli 
2012 istället för det sista svarsdatum som beslutades vid styrelsemöte 2012-05-15 §33.7. 

§50. Avels- & uppfödarärenden 

50.1. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera Helena Sirén om att det slutgiltiga utkastet av 
RAS ska vara styrelsen tillhanda så att det kan granskas vid nästa fysiska styrelsemöte. 

50.2. Sammanställningar av hälsoenkäter 

Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit information om att kommittémedlemmarna trots upprepade 
förfrågningar inte erhållit tidigare års sammanställningar av hälsoenkäterna från Helena Sirén. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att tillhandahålla SRRS/AUK de enkätsammanställningar från 
tidigare år som han har tillgängliga. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta Helena Sirén med begäran om att hon överlämnar 
allt material rörande SRRS/AUK till de nya kommittémedlemmarna. 

§51. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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PROTOKOLL

§52. Tävlingsärenden 

52.1. Ridgebackspecialen 2012 (BISS-12) 

• Vandringspriser:  
Inget att rapportera.  

• Inbjudan av hedersmedlemmar:  
Jessica Persson rapporterade att inbjudan till Ridgebackspecialen 2012 har tagits fram men ännu 
inte skickats ut till SRRS hedersmedlemmar. 

• Vägvisningsskyltar till BISS-XX 
Mats Graflund rapporterade att vägvisningsskyltar kan få köpas av tillverkande företag till 
reducerat pris gentemot annons i Tävlingskatalogen. 

Styrelsen beslutade att respektive lokalavdelning själva får ombesörja och bekosta inköp av 
vägvisningsskyltar. Vid behov kan Mats Graflund förmedla kontakt med aktuellt företag. 

52.2. Sponsoravtal med foderleverantör 

Lennart Persson och Jessica Persson rapporterade att avtalsförslag finns hos potentiell 
samarbetspartner för granskning. 

§53. Marknads- & informationsärenden 

53.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen noterade att manusstopp för Ridgeback-Nytt nummer 2/2012 är den 18 juli 2012. 

53.2. Hemsida 

Jessica Persson rapporterade att en större mängd texter samt ett antal förbättringsförslag har skickats 
till SRRS/MIK under april 2012 för uppdatering av den betaversion av hemsidan som finns tillgänglig 
för styrelsemedlemmarna. 

Styrelsen noterade att arbetet med den nya hemsidan går långsamt och uppmanade SRRS/MIK att be 
SRRS/C om den hjälp som behövs för att färdigställa arbetet. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be SRRS/MIK om möjlighet att själv uppdatera 
betaversionen med aktuella texter så att styrelsen kan inleda granskningsarbetet. 

§54. Rapport lokalavdelningar 

54.1. 2012-05-15 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2012-04-29 

Styrelsen noterade att SRRS/Västras styrelse utsett Ann-Sophie Lindman till lokalavdelningens 
kassör. Styrelsen tackade för protokollet och det lades till handlingarna. 

54.2. 2012-05-24 SRRS/Västra: Protokoll från styrelsemöte 2012-05-15 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra har genomfört viltspårmästerskap samt att förberedelserna av 
officiell utställning på Tånga Hed pågår. Styrelsen noterade vidare att SRRS/Västras styrelse beslutat 
att kontakta ”RR Väst Aktiv” med inbjudan att bilda en aktivitetskommitté inom SRRS/Västra. 

54.3. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 

Styrelsen ser mycket positivt på SRRS/Västras styrelses ansträngningar för att etablera en fungerande 
lokalverksamhet och stabilisera lokalavdelningens ekonomi. 
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PROTOKOLL

§55. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§56. Övriga ärenden 

56.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 

Lennart Persson rapporterade att några förslag på medlemmar med extra stor kunskap om jakt och 
viltspår har inkommit men att någon ytterligare kandidat behövs till arbetsgruppen innan kontakt 
upprättas. Lennart rapporterade vidare att han försätter arbetet med att finna ytterligare kandidat. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att inför nästa fysiska styrelsemöte ta fram ett ”ramverk” för 
hur ansökan till SKK kan arbetas fram. 

§57. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 10 juni 2012 i Onsala. 

§58. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


