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PROTOKOLL

§114. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

114.2. Val av protokolljusterare 
Linda Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

114.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§115. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-09-16 är justerat. 

§116. Bordlagda ärenden. 

Inga bordlagda ärenden. 

§117. Rapport AU 

117.1. Ansökan om bidrag för avelskonferens 2015 
SRRS/AU beslutade 2014-10-19, efter acceptans från samtliga ordinarie ledamöter via e-post, att 
godkänna preliminär budget och preliminärt program att bifoga ansökan till SKK/AK gällande 
ekonomiskt bidrag till SRRS avelskonferens 2015-0418/19. 

AU uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att SRRS bidragsansökan är SKK/AK tillhanda senast 
2014-10-18. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

§118. Rapport sekreterare 

118.1. 2014-09-18 SKK: CS nr 4-2014 
Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2014-08-20 och informationen lades till handlingarna.  
 

Joakim Dahlberg anslöt till mötet. 

118.2. 2014-09-24 SKK: Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Specialklubbar inom SKK 
Styrelsen noterade enkäten ”Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Specialklubbar inom 
SKK” som mottagits från arbetsgruppen ”Framtidsgruppen” inom SKK. 

Styrelsen gick igenom hur enkäten ska besvaras och uppdrog till Jessica Persson att ombesörja att 
SRRS svar är SKK tillhanda senast 2014-11-15. Ärendet lades till handlingarna. 

118.3. 2014-09-25 SKK: DN-beslut 
Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-08-29. Styrelsen noterade att 
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 
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118.4. 2014-09-29 SKK: Medlemsavgifter 2015 
Styrelsen noterade information från SKK om att medlemsavgifter 2015 ska vara SKK tillhanda senast 
2014-10-31. 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson 2014-10-04 har informerat SKK om medlemsavgifter 
2015 i enlighet med beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2014-04-05. Ärendet lades till handlingarna. 

118.5. 2014-10-01 SKK: FCI Judges Directory 
Styrelsen noterade information från SKK om att FCI Judges Directory fungerar igen. Informationen 
lades till handlingarna. 

118.6. 2014-10-03 SKK: Ansökan om utställning för år 2017 
Styrelsen noterade information från SKK om att specialklubbar kommer att kunna ansöka om 
utställningsarrangemang via Internet från och med 2017 års utställningar. Med anledning av detta är 
sista ansökningsdatum för specialklubbar är förlängt till 2015-02-28. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

118.7. 2014-10-06 SKK: Åter hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats åter hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

118.8. 2014-10-07 SKK: Motioner till Kennelfullmäktige 2015 
Styrelsen noterade information från SKK om att motioner till Kennelfullmäktige 2015-10-02 -- 2015-
10-04 ska vara SKK/CS tillhanda senast 2015-03-31. Informationen lades till handlingarna utan 
åtgärd. 

118.9. 2014-10-09 SKK: Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015 
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till temautbildning för avelsfunktionärer 2015-03-21—2015-
03-22. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för kännedom 
samt emotser ytterligare information från SKK om utbildningen. 

118.10. 2014-10-10 SKK: Information om DNA-tester från SKK/AK 
Styrelsen noterade information från SKK/AK gällande kommitténs syn på DNA-tester och 
tillämpningen av dessa i avelsarbetet. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

118.11. 2014-10-14 SKK: DN-beslut 
Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-10-03. Styrelsen noterade att 
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

118.12. 2014-10-14 SKK: Inbjudan till Specialklubbskonferens 
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till specialklubbskonferens 2015-02-07—2015-02-08. 
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Styrelsen beslutade att Reidar Otterbjörk och Margareta Lantz ska representera SRRS vid 
konferensen och uppdrog till dem båda att själva ombesörja sin anmälan som ska vara SKK tillhanda 
senast 2014-12-01. 

Punkten justerades omedelbart. 

118.13. 2014-10-20 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

§119. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§120. Organisations- och medlemsärenden 

120.1. 2014-09-18, 2014-09-23, 2014-09-25, 2014-09-30, 2014-10-02, 2014-10-07, 2014-10-09 och  
2014-10-16 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

120.2. 2014-09-18, 2014-09-23, 2014-09-25, 2014-09-30, 2014-10-02, 2014-10-07, 2014-10-09 och  
2014-10-16 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

120.3. 2014-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

120.4. 2014-10-01 SKK: Nya medlemmar 2014-09-01-- 2014-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

120.5. 2014-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-09-01-- 2014-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

120.6. 2014-10-01 SKK: Medlemslista 2014-09-30 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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120.7. Lokalavdelningarnas organisation 
Styrelsen noterade att samtliga lokalavdelningar inom utsatt tid inkommit med svar på remiss gällande 
ny organisation, enligt styrelsemöte 2014-08-24 § 88.3, och tackade så mycket för att alla tagit sig tid 
att svara. 

Styrelsen noterade att lokalavdelningarna besvarat remissen enligt följande:  
- SRRS/Norra avstyrker förslaget. 
- SRRS/Mellan tillstyrker förslaget med ändring (lokalstyrelsen önskar genomförande tidigast 2016). 
- SRRS/Stockholm tillstyrker förslaget i sin helhet. 
- SRRS/Skåne tillstyrker förslaget i sin helhet. 

Styrelsen noterade att eftersom inte SRRS/Mellan tillstyrker förslaget i sin helhet så är det inte 
genomförbart enligt lokalstadgarna. Med anledning därav så har styrelsen istället utarbetat följande 
förslag till ny lokalområdesindelning: 

• SRRS/Skåne byter namn till SRRS/Södra och omfattar Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, 
Kronobergs län samt Hallands län och Jönköpings län. 

• SRRS/Mellan antar namnet SRRS/Västra och omfattar Västmanlands län, Örebro län, Värmlands 
län, Dalarnas län samt Västra Götalands län. 

• SRRS/Stockholm byter namn till ”SRRS/Östra” och omfattar Östergötlands län, Gotlands län, 
Södermanlands län, Stockholms län och Uppsala län. 

• SRRS/Norra omfattar Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och 
Norrbottens län. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta respektive lokalstyrelse för respons på nytt 
förslag om förändring som direkt berör lokalavdelningen. 

120.8. Möte SRRS/Skåne 
Enligt beslut vid styrelsemöte 2014-08-24 §93.3 deltog representanter från SRRS/C vid ett möte med 
representanter från SRRS/Skåne för att diskutera kommunikationen i samband med 
samarrangemanget av BISS-14. 

Mötet ägde rum i Löddeköpinge 2014-09-27 och närvarande var Reidar Otterbjörk (SRRS/C), Lisa 
Zingel (SRRS/C), Jessica Persson (SRRS/C), Margareta Lantz (SRRS/C), Camilla Holm (SRRS/TK), 
Sören Holmgaard (SRRS/Skåne), Pia Janols (SRRS/Skåne) och Cornelia L. Olsson (SRRS/Skåne). 

Reidar Otterbjörk lämnade styrelsen en muntlig rapport från mötet som uppfattades mycket positivt 
och konstruktivt. Ärendet lades därmed till handlingarna. 

§121. Avels- & uppfödarärenden 

121.1. Avelskonferens 2015 
- Bidragsansökan 

Jessica Persson rapporterade att SKK/AKs sekreterare har meddelat att de har mottagit SRRS 
bidragsansökan och att denna kommer att behandlas på SKK/AKs möte 2014-11-19. 

- Konferenslokal 

Lisa Zingel rapporterade att hon inhämtat offerter för lämpliga konferenslokaler i 
Stockholmsområdet och att hon kommer att fortsätta bearbeta dessa.  



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2014-10-21 
Paragrafer 

§114 - §129 
Justerat datum 

2014-10-26 
År/Mötesnr 

2014/9 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 
Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson 
(suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant) fr.o.m 118.2. 

Anmält förhinder 

Sophie Seton (suppleant). 
  

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Linda Andersson 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 5/7

PROTOKOLL

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att besluta om konferenslokal eftersom denna måste vara 
bokad senast vid deadline för kommande nummer av Ridgeback-Nytt. 

- Budget 

En grov övergripande har fastställts i enlighet med §117.1 i detta protokoll. 

- Program 

SRRS/AUK ansvarar för att fastställa det detaljerade programmet och att boka föreläsare. 

121.2. Inköp enkätverktyg 
Styrelsen noterade ansökan från SRRS/AUK om att få köpa användarlicens för verktyget 
”SurveyMonkey” för hantering av digitala enkäter, att använda bl.a för SRRS hälsoenkäter. 
Kostnaden för verktyget är 1.999 SEK/år. 

Styrelsen beslutade att bevilja SRRS/AUKs ansökan om att köpa ett års användarlicens för 
”SurveyMonkey” och därefter utvärdera verktyget innan eventuell förlängning. 

§122. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§123. Tävlingsärenden 

123.1. Officiella utställningar 2015 
Styrelsen noterade information från SKK 2014-10-07 om att SRRS ansökan om ändring av 
utställningsprogram 2015 enligt nedan har beviljats.  

• 2015-07-11/12  SRRS/Stockholm  Kungsängen 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson har vidarebefordrat SKKs beslut till SRRS/TK och 
SRRS/Stockholm. 

123.2. BISS-15 
Styrelsen noterade att SRRS/Stockholm har inkommit med sex domarförslag till BISS-15 sedan 
tidigare godkänd domare tackat nej till inbjudan av oklar anledning. 

Styrelsen beslutade att godkänna två av förslagen under förutsättning att de aktuella domarna har 
dokumenterad erfarenhet av att döma rhodesian ridgeback. Övriga förslag avslogs med anledning av 
att domaren a) är avliden, b) saknar erfarenhet av officiell bedömning c) nyligen har dömt rasen i 
Sverige d) saknar behörighet att dela ut cert i Sverige. 

Utöver de två godkända förslagen lämnar styrelsen SRRS/Stockholm förslag på tre rasspecialister 
samt en allrounddomare, samtliga med dokumenterad erfarenhet av officiell bedömning av rhodesian 
ridgeback. Tre av förslagen har aldrig dömt rhodesian ridgeback i Sverige och den fjärde har senast 
dömt rasen i Sverige för mer än fem år sedan. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge SRRS/Stockholm styrelsens beslut samt namn på 
kompletterande domarförslag. 

Punkten justerades omedelbart. 

123.3. Centrala sponsorer 
Lisa Zingel rapporterade att kontakter med ett antal presumtiva centrala fodersponsorer har upprättats 
och att diskussion pågår. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2014-10-21 
Paragrafer 

§114 - §129 
Justerat datum 

2014-10-26 
År/Mötesnr 

2014/9 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 
Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson 
(suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant) fr.o.m 118.2. 

Anmält förhinder 

Sophie Seton (suppleant). 
  

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Linda Andersson 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 6/7

PROTOKOLL

§124. Kommunikationsärenden 

124.1. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att manusstopp för Ridgeback-Nytt nummer 4/2014 är 2014-11-10. 

124.2. Hemsida 
Inget att rapportera. 

124.3. Årsbok 
Enligt beslut vid styrelsemöte 2014-08-24 §92.3 ska information om köp av annonsplats i årsboken 
publiceras i Ridgeback-Nytt och på SRRS hemsida för att även nå ut till hanhundsägare och enskilda 
medlemmar. Enligt uppdrag från styrelsen ombesörjer Reidar Otterbjörk och Jessica Persson att 
information om köp av annonsplats i årsboken publiceras i Ridgeback-Nytt nr 4/2014 samt på SRRS 
hemsida. 

Enligt beslut vid styrelsemöte 2014-08-24 §92.3 ska SRRS Årsbok 2014 beställas och betalas i 
förväg. Enligt uppdrag från styrelsen ombesörjer Reidar Otterbjörk och Jessica Persson att 
information om förköp av årsboken publiceras i Ridgeback-Nytt nr 4/2014 samt på SRRS hemsida. 

§125. Rapport lokalavdelningar 

125.1. 2014-10-13 SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte 2014-10-09 
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

125.2. 2014-10-14 SRRS/Skåne: Protokoll från styrelsemöte 2014-09-08 
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

125.3. 2014-10-20 SRRS/Stockholm: Rambudget för Stockholm Hundmässa 
Styrelsen noterade förslag från SRRS/Stockholm gällande att styrelsens förslag till rambudget för 
Stockholm Hundmässa, enligt beslut vid styrelsemöte 2014-09-16§109.6, ska omfördelas till 500 SEK 
2015 och 1.000 SEK 2016. 

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget. 

§126. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§127. Övriga ärenden 

127.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Styrelsen noterade att SKK/JhK har bjudit in SRRS till ett möte 2014-10-21. Dessvärre hade flera av 
SRRS nyckelpersoner inte möjlighet att närvara detta datum p.g.a ordinarie arbeten och ett nytt datum 
har bokats 2014-10-29.  

127.2. RRWC 2016 
Det samarbetsavtal som godkändes av styrelsen 2014-06-24 §56.2 har pga ett missförstånd inte 
delgivits övriga Ridgebackklubbar. Då någon skrivning i avtalet nu blivit inaktuell så har avtalet 
uppdaterats. 

Styrelsen beslutade att godkänna den uppdaterade versionen av samarbetsavtalet. 
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Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att ombesörja att avtalet skickas till den danska och norska 
Ridgebackklubbens representanter i RRWC-gruppen för granskning.  

Styrelsen uppdrog vidare till Reidar Otterbjörk att, efter att avtalet godkänts av RRWC-gruppens 
representanter, skicka avtalet till ordförande i respektive Ridgebackklubb för undertecknande. 

§128. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2014-11-18 klockan 19:30 via Skype. 

§129. Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 


