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SRRS Centralstyrelse 
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Skype 
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2015-11-25 
Paragrafer 

§127 - §143 
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Linda Andersson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot) §127-§141.4, Johan Segerlund (suppleant) §129.1-§143 och Tomas 
Lindgren (suppleant). 

Anmält förhinder 

Margareta Lantz (ledamot), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant). 
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Tomas Lindgren 

Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes av suppleant Tomas Lindgren. 

§127. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

127.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

127.2. Val av protokolljusterare 

Tomas Lindgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

127.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§128. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollen från SRRS/C styrelsemöten 2015-10-28 är under justering. 

 

Johan Segerlund och Lisa Zingel anslöt till mötet. 

§129. Bordlagda ärenden 

129.1. Samarbetsavtal Agria 

Ärende bordlagt 2015-10-28 §121.1 

Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att läsa igenom det senaste avtalsförslaget och 

respondera på detta senast 2015-11-29. 

Styrelsen uppdrog till AU att godkänna förslaget under förutsättning att inga betydande synpunkter 

har inkommit. 

§130. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§131. Rapport sekreterare 

131.1. 2015-11-02 SKK: Skrivelse ang ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa 

regellåsningsperiod 2017-2021. 

Styrelsen beslutade att inte ansöka hos SKK om förändrade championatregler och särbestämmelser 

inför regelperioden 2017-2021. Beslutet fattades mot bakgrund av att styrelsen ej har erhålligt något 

sådant uppdrag från SRRS Fullmäktige. 

131.2. 2015-11-10 SKK: Inbjudan att medverka i projekt angående att beskriva hundrasers mentala 

egenskaper och beteende 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK att medverka i projekt angående att beskriva hundrasers 

mentala egenskaper och beteende.  

Styrelsen beslutade att SRRS ska delta i projektet och besvara underlaget senast i juni 2016, under 

förutsättning att SRRS/MK inte har några invändningar. 
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PROTOKOLL 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra materialet till SRRS/MK med förfrågan om 

de anser att SRRS ska delta i projektet. Styrelsen önskar svar på förfrågan senast 2015-11-29. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/MK att arbeta med materialet och inkomma till styrelsen med ett förslag 

senast 2016-03-31. Detta gäller under förutsättning att SRRS/MK har accepterat deltagande i 

projektet. 

131.3. 2015-11-11 SKK: Medlemsguiden- SKKs nya medlemsguide lanseras imorgon den 12 november 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att ett nytt webbaserat förfarande för anmälan av 

medlemskap inom SKK-organisationen finns tillgängligt via SKKs hemsida från och med 2015-11-12. 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson har uppdaterat SRRS hemsida med hänvisning till den 

nya medlemsguiden. Ärendet lades därmed till handlingarna. 

131.4. 2015-11-19 SKK: Medlemssavier via medlemsguiden 

Styrelsen noterade information från SKK gällande nya medlemsavier samt förslag på hur de kommer 

att se ut för SRRS medlemmar. Styrelsen anser att avin ser bra ut utifrån de riktlinjer som givits från 

SKK. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

131.5. 2015-11-23 SKK: Ansökningar preparandkurs 2016 

Styrelsen noterade skrivelse från SKK gällande att SRRS ska inkomma med yttrande avseende 

ansökningar inför SKKs preparandkurs från Christian Gabler och Ida Lindgren som önskar utbilda sig 

till exteriördomare av rhodesian ridgeback. 

- Styrelsen noterade att Christian Gabler är känd av ett flertal styrelsemedlemmar genom sin aktiva 

närvaro på SRRS rasspecial ”BISS-15” samt vid länsklubbsutställning i Köping 2015. 

Styrelsen beslutade att yttra att Christian Gabler har lämpliga personliga egenskaper och 

kynologiskt kunnande för att delta i preparandkurs för blivande exteriördomare av rhodesian 

ridgeback. 

- Styrelsen noterade att Ida Lindgren inte är känd av någon person inom styrelsen. Styrelsen finner 

det märkligt att ingen av de styrelsemedlemmar som under cirka tjugo års tid har varit aktiva både 

inom SRRS lokalt och centralt och inom bl.a utställningsverksamheten i samma region som den 

sökande inte känner till personen. 

Styrelsen beslutade att yttra att SRRS inte har kunskap om Ida Lindgren.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att inkomma till SKK med SRRS yttrande enligt ovan senast 

2015-02-04. 

131.6. 2015-11-24 SKK: Inbjudan till handledarutbildning för SKKs nya uppfödarutbildning 

Styrelsen noterade beslut vid SRRS styrelsemöte 2015-10-28 §114.2 att SRRS i nuläget inte är 

intresserade av att utbilda handledare i egen regi. Ärendet lades till handlingarna utan åtgärd. 

131.7. 2015-11-25 SKK: Protokoll från årets Kennelfullmäktige 

Styrelsen noterade protokoll från Kennelfullmäktige 2015. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelingarna för 

kännedom. 

§132. Ekonomiärenden 

132.1. Sparformer 
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PROTOKOLL 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med information om sparformer 

utöver det räntekonto som SRRS idag har på Länsförsäkringar bank. 

Styrelsen beslutade att avvakta eventuellt beslut om åtgärd tills styrelsen erhållit en preliminär 

resultat- och balansräkning efter årsskiftet 2015/2016. 

§133. Medlemsärenden 

133.1. 2015-11-03, 2015-11-10, 2015-11-12, 2015-11-17, 2015-11-19 och 2015-11-24 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

133.2. 2015-11-03, 2015-11-10, 2015-11-12, 2015-11-17, 2015-11-19 och 2015-11-24 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

133.3. 2015-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

133.4. 2015-11-01 SKK: Nya medlemmar 2015-10-01-- 2015-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

133.5. 2015-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-10-01-- 2015-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

133.6. 2015-11-01 SKK: Medlemslista 2015-10-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§134. Avels- & uppfödarärenden 

134.1. Forskningsseminarium och avelskonferens 

Jessica Persson lämnade en muntlig rapport från hennes och Madelaine Rörströms deltagande vid 

Agrias och SKKs forskningsseminarium 2015-11-21 och SKKs Avelskonferens 2015-11-22. 

§135. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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PROTOKOLL 

§136. Tävlingsärenden 

Inget att rapportera. 

§137. Kommunikationsärenden 

137.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen föreslog Reidar Otterbjörk, i egenskap av redaktör för Ridgeback-Nytt, att utgivning 2016 

ska ske vecka 13, 26, 39 och 51. 

137.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att statistik över bland annat antal besök (sessioner) och antal användare 

har införts på SRRS hemsida från och med 2015-11-05. 

137.3. SRRS ÅrsbokReidar Otterbjörk rapporterade att Sonja Nilsson har accepterat uppdraget som 

redaktör för SRRS Årsbok gentemot ersättning a’ 10.000 SEK per år. 

Styrelsen beslutade att utse Sonja Nilsson till redaktör för SRRS Årsbok 2016. 

§138. Sponsorer och samarbetspartners 

Inget att rapportera. 

§139. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 

§140. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§141. Övriga ärenden 

141.1. Skypemöte lokalavdelningarnas ordföranden 

Reidar Otterbjörk rapportera att han kommer att skicka ut en kallelse till respektive lokalavdelnings 

ordförande inom den närmsta veckan. 

141.2. Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 

Inget att rapportera. 

141.3. SRRS Fullmäktigemöte 2016 

- Plats 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström och Linda Andersson att snarast inkomma till styrelsen med 

offerter för lokal. Offerterna ska omfatta pris för konferensrum samt pris per person för 

förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 

- Delegater 

Styrelsen beslutade att SRRS/C bekostar delegaternas förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 

samt deltagande vid föreläsning enligt §141.4. 
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PROTOKOLL 

141.4. Föreläsning i samband med SRRS Fullmäktigemöte 2016 

Lisa Zingel rapporterade att Kerstin Bergvall har accepterat att hålla en föreläsning om allergier hos 

hund i samband med SRRS Fullmäktigemöte 2016-04-16 till en kostnad a’ cirka 6.500 SEK inkl. 

moms. 

Styrelsen beslutade att bjuda in Kerstin Bergvall som föreläsare 2016-04-16 klockan 09:00-12:00 och 

uppdrog till Lisa Zingel att ombesörja detta. 

Styrelsen beslutade att SRRS bekostar föreläsningen och att alla medlemmar är välkomna att delta 

gentemot betalning av den kostnaden för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Styrelsen 

beslutade vidare att medlemmar som vill delta vid föreläsningen utan måltider är välkomna till en 

kostnad a’ 200 SEK/person. 

 

Joakim Dahlberg lämnade mötet och ersattes av suppleant Johan Segerlund. 

141.5. Rasfolder för Rhodesian Ridgeback 

SRRS/Östra har inkommit med en förfrågan gällande folder med rasinformation att delge 

rasintresserade som bl.a besöker SRRS monter vid Stockholm HUNDmässa 2016. 

Jessica Persson har tagit fram ett förslag till folder som styrelsen beslutade att godkänna. Styrelsen 

ser att denna folder även kan användas som rasinformation vid t.ex RRWC 2016 och av uppfödare 

som vill delge sina valpspekulanter en kortfattad information om rasen. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att snarast återkomma till styrelsen med tryckkostnad för 300 

respektive 400 exemplar och uppdrog till SRRS/AU att därefter besluta i ärendet. 

§142. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 15 december 2015 klockan 19:30 via Skype. 

§143. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


