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§187. Mötets öppnande 

Mötesordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

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

187.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§188. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att justering pågår av protokoll från styrelsens möte 2012-12-21.  

§189. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§190. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§191. Rapport sekreterare 

191.1. 2012-12-21 SKK: CS protokoll 
Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna utan åtgärd. 

191.2. 2012-12-21 SKK: Deltagande vid mentaltest/MT för hund av annan ras än SBKs rasansvar 
Styrelsen noterade skrivelse från SKK gällande att från och med 2013 får hundar av annan ras än dem 
som SBK har rasansvaret för delta officiellt vid den Mentaltest (MT) som ingår i Korning. 

Styrelsen beslutade att rasklubben inte har något att invända mot att rhodesian ridgeback medges rätt 
att delta officiellt vid MT. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till samtliga kommittéer för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

191.3. 2013-01-03 SKK: Reviderat regelhäfte: Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

191.4. 2013-01-07 SKK: Pressmeddelande ang registreringsstatistik 
Styrelsen noterade att antalet registrerade rhodesian ridgebacks 2012 uppgick till 333 hundar vilket är 
exakt samma antal som 2012. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 
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191.5. 2013-01-09 SKK: PÅMINNELSE - Inbjudan till avelskonferens 16-17 mars 2013 
Styrelsen noterade att Bodil Söderström och Canan Dogan (SRRS/AUK) har anmält sig till 
konferensen och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

191.6. 2013-01-10 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

191.7. 2013-01-11 SKK: Årsstatistik 2012 
Styrelsen noterade att informationen inte berör SRRS eftersom specialklubbens medlemsregister 
administreras av SKK. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

191.8. 2013-01-16 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

191.9. 2013-01-16 SKK: Föredragningslista CS nr 1-2013 
Styrelsen noterade informationen och den lades därefter till handlingarna utan åtgärd. 

§192. Ekonomiärenden 

192.1. Resultat- och balansrapport 
Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en preliminär resultat- och balansrapport per 
2012-12-31. Styrelsen noterade att lokalavdelningarnas resultat har ännu inte har inkommit, men att 
resultatet hittills ser ut att sluta i ungefärlig nivå med budget. 

§193. Medlemsärenden 

193.1. 2013-01-03, 2013-01-08, 2013-01-10 och 2013-01-17 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.2. 2013-01-03, 2013-01-08, 2013-01-10 och 2013-01-17 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

193.3. 2013-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.4. 2013-01-01 SKK: Nya medlemmar 2012-11-30 - 2012-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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193.5. 2013-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-11-30 - 2012-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

193.6. 2013-01-01 SKK: Medlemslista 2012-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§194. Avels- & uppfödarärenden 

194.1. 2013-01-15 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2013-01-10 
Styrelsen tackade för protokollet noterar särskilt ärenden som behandlas under §194.2 och §196.4. 
Protokollet lades därmed till handlingarna. 

194.2. Inavelsgrad på valphänvisningen 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/AUKs arbetsmöte 2013-01-10, mottagit kommitténs förslag att 
på SRRS Valphänvisningen upplysa om valpkullens inavelsgrad. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

194.3. Förändring av rasstandard 
Styrelsen har, via ett inlägg på Facebook, uppmärksammats på att FCIs Breeding Commission har för 
avsikt att föreslå FCI General Committee att rasstandarden för rhodesian ridgeback ska tillåta 
ridgelösa hundar som en rasvariant. Representant från styrelsen har vid muntlig kontakt med SKK fått 
inläggets riktighet bekräftad. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att tillskriva FCI med förfrågan om ärendet har varit uppe på 
FCI General Committee’s dagordning. 

194.4. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

§195. Mentalitetsärenden 

195.1. 2013-01-09 SRRS/MK: Protokoll från arbetsmöte 2012-12-16 
Styrelsen tackade för protokollet noterar särskilt ärenden som behandlas under §195.2, §195.3, 195.4 
och 195.5. Protokollet lades därmed till handlingarna. 

195.2. Rasprofil för Rhodesian Ridgeback 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2012-12-16, mottagit ett förslag till en 
rasprofil för både MH och BPH och tackar särskilt för det mycket väl genomarbetade underlaget 

Styrelsen beslutade att kalla SRRS/MK till ett separat möte för att gå igenom och diskutera förslaget 
till rasprofil. 

195.3. Monter på jaktmässa i Jönköping våren 2013 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2012-12-16, mottagit ett förslag att delta med 
en monter på jaktmässa på Elmia i Jönköping under våren 2013. 
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Styrelsen beslutade att SRRS inte ska deltaga på jaktmässa under 2013 med anledning av att det för 
närvarande saknas den tid och de resurser som krävs för ett kvalitativt genomförande. 

195.4. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 
Styrelsen noterade att SRRS/MK, enligt protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2012-12-16, har 
beslutat att bekosta Lars Alkestams utbildning till beskrivare vid BPH till en kostnad av 3.500 sek. 

Styrelsen uppdrog till Lennart Persson att kontakta Catharina Tandefelt för förtydligande avseende 
krav på motprestation med fördel för rhodesian ridgeback. 

195.5. Betydelse av reserverad i beskrivningar av rasens mentalitet 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/MKs arbetsmöte 2012-12-16, mottagit kommitténs förslag att 
försöka få ordet ”reserverad” utbytt till ett mindre laddat ord i texter om ridgebackens mentalitet vilket 
även inkluderar den svenska översättningen av rasstandarden. 

Styrelsen beslutade att avslå förslaget med anledning av att byte av ord inte anses lösa 
grundproblemet. 

Styrelsen förstod dock SRRS/MK avsikt och uppdrog därför till kommittén att i ännu större 
utsträckning informera om betydelsen av ordet ”reserverad” och på så sätt minska utrymmet för 
enskilda tolkningar. 

§196. Tävlingsärenden 

196.1. 2013-01-06 SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte 2012-01-11, 2012-01-25, 2012-03-08, 2012-04-19, 
2012-06-06, 2012-07-22, 2012-09-18, 2012-10-11 och 2012-11-14. 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

196.2. Samarrangemang BISS-12 
Styrelsen noterade att SRRS/Norra inkommit med en resultatredovisning för BISS-12 och tackade för 
detta. Enligt redovisningen för det enskilda evenemanget så blev resultatet -19.005,76 sek. 

Styrelsen noterade vidare att, enligt redovisningen, så beror det stora negativa resultatet primärt på 
avsaknad av annonsintäkter (-15.000 sek gentemot budget) samt ökade omkostnader för domare och 
funktionärer. 

196.3. Samarrangemang BISS-12 
Styrelsen noterade att arbetsgruppen för BISS-13 har inkommit med minnesanteckningar från 
gruppens arbetsmöte 2012-12-12 och tackade för detta. 

196.4. Krav på provmerit för svenskt utställningschampionat 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/AUKs arbetsmöte 2013-01-10, mottagit förslag från 
kommittén att införa krav på att hund ska ha erhållit ett 1:a pris i öppenklass viltspår för att kunna 
erhålla utställningschampionat. 

Styrelsen beslutade att inte inkomma till Fullmäktigemötet 2013 med en proposition i frågan. 

§197. Marknads- & informationsärenden 

197.1. Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 
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197.2. Hemsida 
Inget att rapportera. 

§198. Rapport lokalavdelningar 

198.1. 2013-01-08 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2012-07-30, 2012-08-22, 2012-09-25, 2012-10-
23 och 2012-11-27 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.2. 2013-01-09 SRRS/Mellan: Protokoll från årsmöte 2012-02-05 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.3. 2013-01-11 SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2012-04-25 och 2012-09-05 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.4. 2013-01-16 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte 2012-02-26 och konstituerande styrelsemöte 2012-
02-26 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.5. 2013-01-16 SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2012-02-26, 2012-05-31, 2012-10-30 och 
2012-11-21 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.6. 2013-01-16 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2013-01-16 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

198.7. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
Inget att rapportera. 

§199. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§200. Övriga ärenden 

200.1. CV-titel 
Styrelsen noterade att S56811/2002 INT UCH NORD UCH SE VCH NORD JV-03 SE V-05 EUW-
05-06 NO V-06 Rex Ventors Helinn har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS 
inofficiella titel CV. Grattis! 

200.2. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Lennart Persson rapporterade att arbetsgruppens arbete pågår. 

200.3. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Inget att rapportera. 

200.4. SRRS Fullmäktigemöte 2013 
- Kallelse 

Styrelsen noterade att inbjudan till Fullmäktigemötet har publicerats i Ridgeback-Nytt nr 4/2012. 
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- Lokal 
Styrelsen noterade att Mats Graflund har bokat lokal till Fullmäktigemötet 2013 på Scandic Elmia 
i Jönköping. 

§201. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 13 februari 2013 klockan 19:00 via Skype. 

§202. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


