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PROTOKOLL

§123. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

123.1. Val av protokollförare  
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

123.2. Val av protokolljusterare 
Marie Wijkander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

123.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen med följande tillägg: 

§ 130.3 Fastställande av inavelsgrad vid parning med utländska föräldradjur 

§ 132.3 Medlemmar SRRS/TK 

§132.4 Samarrangemang BISS-13 

§124. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att justering pågår av protokoll från styrelsens möte 2012-08-28 har justerats.  

§125. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§126. Rapport AU 

126.1. Revidering av freestyleregler 
SRRS/TK har, enligt uppdrag från styrelsemöte 2012-07-05 § 79.13, meddelat att kommittén inte har 
några synpunkter på SKKs Freestylekommittés förslag till revidering av freestyleregler.   

SRRS AU beslutade att, i enlighet med SRRS/TKs rekommendation, meddela SKKs 
freestylekommitté att SRRS inte har några synpunkter på förslaget. 

Styrelsen fastställde SRRS AU:s beslut. 

§127. Rapport sekreterare 

127.1. 2012-08-28 SKK: Rallylydnad 
Styrelsen noterade information om regelrevidering för rallylydnad och den lades till handlingarna. 

127.2. 2012-08-29 SKK: Påminnelse och program Stockholms Hunddag 2012 
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/Stockholm 2012-09-11 och 
ärendet lades därmed till handlingarna. 

127.3. 2012-08-31 SBK: Ang hantering av SKK klubbars ansökta prov för år 2013 
Styrelsen noterade instruktioner från SBK avseende tillvägagångssätt vid ansökan om lydnadsprov 
2013.  

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

Beslutet justerades omedelbart. 
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127.4. 2012-08-31 SKK: Information till klubbar som planerar uppfödarutbildning 2012-2013 
Styrelsen noterade att böckerna i SKKs uppfödarserie successivt kommer att bytas ut eller skrivas om 
och först ut är Avelsboken. Med anledning av detta uppmanas klubbar som planerar 
uppfödarutbildning i avel/genetik att i möjligaste mån förlägga denna till hösten 2013. 

Styrelsen noterade att ingen uppfödarutbildning planeras och informationen lades till handlingarna. 

127.5. 2012-09-06 SKK: CS föredragningslista nr 4/2012 
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 

127.6. 2012-09-07 SBK: Förtydligande gällande registreringsbevis för utländska hundar på tävling 
Styrelsen noterade förtydligande avseende hur registreringsbevis ska hanteras för utländska hundar 
som inte tidigare har tävlat i Sverige.  

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

Beslutet justerades omedelbart. 

127.7. 2012-09-10 SKK: PÅMINNELSE! - Seminarium för domaransvarig och utställningsansvariga i SKKs 
specialklubbar 20-21 oktober 2012! 
Styrelsen noterade att Johanna Falk och Hanna Karlsson (SRRS/TK) har anmält sig till seminariet och 
informationen lades till handlingarna. 

127.8. 2012-09-13 SKK: Utställningskommitténs stipendium för funktionärer 
Styrelsen noterade att SKK/UtstK har instiftat ett stipendium för funktionärer i syfte att 
uppmärksamma enskilda funktionärer och att ge tillfälle till att fortbilda sig inom hundsporten i eller 
utanför Sverige. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/MIK för publicering 
i framtida nummer av Ridgeback-Nytt. 

Beslutet justerades omedelbart. 

127.9. 2012-09-13 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.10. 2012-09-13 SKK: Ev justering av 2013 års utställningar 
Styrelsen noterade att eventuella nödvändiga justeringar av specialklubbens utställningsprogram 2013 
ska vara SKK tillhanda senast den 1 oktober 2012. 

Styrelsen noterade vidare att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK 2012-09-11 och 
informationen lades därmed till handlingarna. 

127.11. 2012-09-13 SKK: Länsklubbsutställningar år 2015 
Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK 2012-09-26 med uppdrag att 
distribuera densamma till lokalavdelningarna i samband med utskick gällande intern ansökan om 
arrangemang av officiell utställning 2015. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2012-10-04 
Paragrafer 

§123 - §138 
Fastställt datum 

2012-10-08 
År/Mötesnr 

2012/9 

Närvarande 

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

Anmält förhinder 

Susan Falk (ledamot), Mats Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant). 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Marie Wijkander 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 3/7

PROTOKOLL

127.12. 2012-09-13 SBK: SBK Tävling - skapa konto 
Styrelsen noterade instruktionsfilmer avseende hur man skapar konto på SBK Tävling samt hur man 
ansöker om tävling på webbplatsen ”SBK Tävling”. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

127.13. 2012-09-19 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.14. 2012-09-19 SKK: Auktorisation exteriördomare 
Styrelsen noterade att Marie Gadolin har auktoriserats att döma rhodesian ridgeback vid officiell 
utställning och välkomnade henne som exteriördomare av rasen. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

127.15. 2012-09-24 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.16. 2012-09-25 SKK: Disciplinnämndens beslut september 2012 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.17. 2012-09-26 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.18. 2012-09-28 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

127.19. 2012-09-29 Skaraborgs KK: Deltagande vid utställning 1-3 maj 2015 
Styrelsen noterade att Skaraborgs Kennelklubb erbjuder specialklubbar att arrangera rasspecial i 
anslutning till länsklubbens utställning i Lidköping den 1-3 maj 2015. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

127.20. 2012-10-01 SKK: Medlemsavgift för 2013 
Styrelsen noterade att SKK önskar att senast den 31 oktober 2012 få information om eventuella 
förändrade medlemsavgifter inom SRRS från och med 2013. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inom utsatt tid meddela SKK att SRRS medlemsavgifter 
2013 är oförändrade gentemot 2012 i enlighet med beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2012-04-21.   

Beslutet justerades omedelbart. 
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127.21. 2012-10-01 SKK: KF 2013 - motioner 
Styrelsen noterade att motioner till SKKs Kennelfullmäktige den 27-29 september 2013 ska vara 
SKK/CS tillhanda senast den 31 mars 2013. Informationen lades till handlingarna. 

127.22. 2012-10-01 SKK: Ansökningsblanketter specialklubbsutst 2015 samt följebrev 
Styrelsen noterade information och ansökningsblankett från SKK gällande ansökan om officiella 
utställningar 2015. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag att 
distribuera relevanta delar av densamma till lokalavdelningarna. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§128. Ekonomiärenden 

128.1. Placering av likvida medel 
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har meddelat att hon enligt uppdrag har 
överfört 250.000 sek till ett sparkonto hos Länssparbanken med 3,25 % ränta på ett år. 

§129. Medlemsärenden 

129.1. 2012-09-04, 2012-09-06, 2012-09-11, 2012-09-13, 2012-09-18, 2012-09-20, 2012-09-25, 2012-09-27 
och 2012-10-02 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.2. 2012-09-04, 2012-09-06, 2012-09-11, 2012-09-13, 2012-09-18, 2012-09-20, 2012-09-25, 2012-09-27 
och 2012-10-02 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 

129.3. 2012-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-08-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.4. 2012-09-01 SKK: Nya medlemmar 2012-07-31 - 2012-08-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.5. 2012-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-07-31 - 2012-08-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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129.6. 2012-09-01 SKK: Medlemslista 2012-08-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.7. 2012-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.8. 2012-10-01 SKK: Nya medlemmar 2012-07-31 - 2012-08-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.9. 2012-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-09-01 - 2012-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

129.10. 2012-10-01 SKK: Medlemslista 2012-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§130. Avels- & uppfödarärenden 

130.1. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Styrelsen noterade att SRRS/MK, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.3, har 
inkommit med en nulägesbeskrivning avseende rasens mentalitet och tackade för detta. 

Jessica Persson rapporterade att arbetet fortskrider, men att det för närvarande går långsamt på grund 
av att fokus just nu ligger på att få den nya hemsidan klar för korrekturläsning av kommittéerna. 

130.2. Översyn av policy för dermoid sinus 
Lennart Persson presenterade ett första utkast till policy som tagits fram i samarbete med Dr. Nicolette 
Salmon Hillbertz. Styrelsen uppdrog till arbetsgruppen att tillhandahålla en uppdaterad version av 
policyn inför nästa styrelsemöte. 

130.3. Fastställande av inavelsgrad vid parning med utländska föräldradjur 
Marie Wijkander undrade hur SRRS säkerställer en valpkulls inavelsgrad  för SRRS valphänvisning 
när uppgift om föräldradjurens härstamning saknas i SKKs Avelsdata, som till exempelvis vid 
användande av utländska avelsdjur. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att tillfråga SRRS/AUK hur inavelsgraden kontrolleras vid 
ovan beskrivet scenario. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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§131. Mentalitetsärenden 

131.1. 2012-09-06 SRRS/MK: Protokoll från arbetsmöte 2012-08-25 
Styrelsen tackade för protokollet och noterade att det innehöll ett antal förslag från kommittén till 
SRRS/C. Med anledning av detta uppdrogs Jessica Persson att bjuda in representanter från SRRS/MK 
att delta vid nästa styrelsemöte för att få förtydliganden av bakgrunden till kommitténs förslag. 

§132. Tävlingsärenden 

132.1. SKKs Internetanmälan och Katalog för PC 
Styrelsen noterade att ingen rapport har inkommit från Lisa Zingel i enlighet med uppdrag vid 
styrelsemöte 2012-06-10 §68 och 2012-08-28 § 116.5. 

Då det nu brådskar att informera lokalavdelningarna om hur de ska gå tillväga vid 
anmälningsförfarandet så uppdrogs Lisa Zingel att inkomma med en rapport till styrelsen via e-post 
senast 2012-10-12. 

132.2. Officiella utställningar 2015 
Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/TK att sammanställa lokalavdelningarnas önskemål om 
arrangemang av officiella utställningar 2015 och inkomma till SRRS/C med kommitténs 
rekommendation senast den 10 november 2012. 

Beslutet justerades omedelbart. 

132.3. Medlemmar SRRS/TK 
Styrelsen beslutade att tillsätta Camilla Holm som ledamot i SRRS/TK under perioden 2012-10-04 – 
2012-12-31. Punkten justerades omedelbart och styrelsen uppdrog till Jessica Persson att meddela 
kommittémedlemmarna styrelsens beslut. 

132.4. Samarrangemang BISS-13 
Styrelsen beslutade att utse Jessica Persson till styrelsens representant i den arbetsgrupp som bildats 
för att leda arbetet med BISS-13 som sker i samarrangemang mellan SRRS/C och SRRS/Skåne. 

Styrelsen noterade att övriga medlemmar i arbetsgruppen är Camilla Holm (SRRS/TK), Anneli 
Jönsson (SRRS/Skånes styrelse), Karin Berngard (SRRS/Skånes utställningskommitté) samt Cecilia 
Rosqvist (SRRS/Skånes utställningskommitté). 

Styrelsen beslutade att, inom ramarna för budget samt gällande regler och riktlinjer, bevilja 
arbetsgruppen beslutsrätt i ärenden rörande det specifika tävlingsarrangemanget. 

§133. Marknads- & informationsärenden 

133.1. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att produktion av Ridgeback-Nytt nr 3/2012 pågår. 

133.2. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att arbetet med texterna på hemsidan pågår.  
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§134. Rapport lokalavdelningar 

134.1. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Lennart Persson rapporterade att han, i enlighet med uppdrag vid styrelsemöte 2012-07-05 §80.3, har 
varit kontakt med SRRS/Västras ordförande John Berg. John har givit en muntlig ekonomisk rapport, 
som indikerar ett positivt resultat, och lovat att inkomma med den skriftliga ekonomiska 
resultatrapporten snarast. Styrelsen noterade att ingen rapport har inkommit till dagens styrelsemöte. 

134.2. Lokala valberedningar 
Styrelsen har mottagit rapport från SRRS/Västras valberedning samt SRRS/Norras ordförande 
angående svårigheten att finna kandidater till kommande års styrelse. 

Jessica Persson rapporterade att lathund till valberedningarna kommer att skickas ut snarast.  

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att i kommande nummer av Ridgeback-Nytt uppmärksamma 
vikten av aktiva medlemmar. 

§135. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§136. Övriga ärenden 

136.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Lennart Persson rapporterade att arbetsgruppen haft ett inledande möte och att arbetet med att ta fram 
ett förslag till ansökan har inletts. 

136.2. SRRS klubbkonferens 2013 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte då många av styrelsemedlemmarna 
saknas vid dagens möte. 

136.3. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Styrelsen beslutade att utse Marie Wijkander till SRRS representant i den arbetsgrupp som ska arbeta 
med RRWC 2016. 

§137. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 1 november 2012 klockan 19:30 via Skype. 

§138. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


