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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Johan Segerlund vid §178 - §182.6. 

§178. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

178.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

178.2. Val av protokolljusterare 

Johan Segerlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

178.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§179. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2016-01-18 är justerat och lades till 

handlingarna. 

§180. Bordlagda ärenden 

180.1. SRRS/AUK Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 

Ärende bordlagt 2016-01-18 §168.2 

Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/AUKs verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 

2016. 

§181. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§182. Rapport sekreterare 

182.1. 2016-01-19 SKK: Ändringar i Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 

Styrelsen noterade att domare som av SKK/DK ansetts tillräckligt meriterade för att antas till 

gruppallroundutbildning för en grupp behöver från 2016-01-01 inte klubbarnas tillstyrkan för att få 

utöka sitt rasregister med raser inom aktuell grupp. 

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

182.2. 2016-01-19 SKK: 200-analys BPH på Hundrasguiden 

Styrelsen noterade information från SKK om att ”200-analys” för BPH nu finns tillgänglig för 

rhodesian ridgeback via SKKs Hundrasguide; http://www.skk.se/sv/hundraser/. 

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

182.3. 2016-01-22 SKK: Beslut från Disciplinnämnden 

Styrelsen noterade Disciplinnämndens beslut från sammanträde 2015-12-02 och att inga ägare av 

rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

http://www.skk.se/sv/hundraser/
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PROTOKOLL 

182.4. 2016-01-27 SKK: Årsstatistik 2015 

Styrelsen noterade att informationen inte berör SRRS eftersom klubbens medlemsregister 

administreras av SKK. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

182.5. 2016-02-01, 2016-02-02 och 2016-02-09 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

182.6. Inrapportering av klubbstyrelser 2016 

Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att snarast efter Fullmäktigemötet 2016 rapportera in 

uppgifter om klubbstyrelse till SKK. 

182.7. Examinatorer/aspirantdomare – exteriördomarutbildning 

Styrelsen noterade meddelande från SKKs utbildningskommitté att det i nuläget inte finns minst tio 

svenska examinatorer/aspirantdomare för rhodesian ridgeback. När SRRS senast uppdaterade listan 

2010 så var kravet minst tio skandinaviska domare. 

Styrelsen fastställde nedanstående kriterier som underlag för att utse examinatorer/aspirantdomare och 

fann att dessa uppfylldes av Nina Karlsdotter och Moa Persson. 

 Har varit auktoriserad att döma rasen under minst tio (10) år räknat från första officiella 

bedömningstillfället i Sverige. 

 Har dömt rasen vid minst tio (10) officiella utställningar i Sverige. 

 Har dömt rasen vid minst en (1) officiell utställning i Sverige under de senaste fem (5) åren. 

 Har dömt minst tvåhundra (200) individer av rasen vid officiell utställning i Sverige. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga Nina Karlsdotter och Moa Persson om de vill bli 

examinatorer/aspirantdomare för rhodesian ridgeback och, om de båda accepterar uppdraget, 

ombesörja att SRRS önskemål kommer SKKs utbildningsavdelning tillhanda.  

 

Joakim Dahlberg anslöt till mötet. 

§183. Ekonomiärenden 

183.1. Resultaträkning och balansräkning 

Jessica Persson rapporterade, enligt uppdrag från styrelsemöte 2016-01-18 §166.1, förtydligande från 

kassör Sonja Nilsson gällande kontering av vissa poster vilket styrelsen tackade för. 

Styrelsen noterade att kassör Sonja Nilsson inkommit med en preliminär resultat- och balansrapport 

för perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31. Rapporten visade att SRRS resultat 2015 uppgick till 

+48.848,11 SEK före lokalavdelningarnas resultat och +60.899,16 SEK efter lokalavdelningarnas 

resultat a’ 12051,05 SEK. 

Styrelsen noterade vidare att den vinsten främst berodde på totalt lägre kostnader än budgeterat. 

§184. Medlemsärenden 

184.1. 2016-01-21, 2016-01-26, 2016-01-28, 2016-02-02, 2016-02-04, 2016-02-09 och 2016-02-11 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
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PROTOKOLL 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

184.2. 2016-01-21, 2016-01-26, 2016-01-28, 2016-02-02, 2016-02-04, 2016-02-09 och 2016-02-11 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

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

184.3. 2016-02-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

184.4. 2016-02-01 SKK: Nya medlemmar 2016-01-01-- 2016-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

184.5. 2016-02-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-01-01-- 2016-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

184.6. 2016-02-01 SKK: Medlemslista 2016-01-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

184.7. Skypemöte lokalavdelningarnas ordförande 

Reidar Otterbjörk rapporterade från Skypemöte 2016-01-26 med ordförande i SRRS/Östra (Anders 

Cronhäll) och SRRS/Västra (Titti Jansson). Ordförande i SRRS/Norra och SRRS/Södra hade tyvärr 

inte möjlighet att delta. 

På mötet diskuterades hur lokalavdelningarna arbetat vidare med resultatet av den medlemsenkät som 

genomfördes av SRRS styrelse i april 2015. Enligt de närvarande så följer både de aktiviteter som 

anordnats 2015 och planeras 2016 i stort det resultat som enkäten visade. 

Vid mötet diskuterades också svårigheterna att få aktiviteter i alla delar av Sverige, eftersom det är 

naturligt att aktiviteter sker i närheten av den styrelse som är verksam. 

§185. Avels- & uppfödarärenden 

185.1. Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 

Se detta protokoll §180.1. 

§186. Mentalitetsärenden 

186.1. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan 2016 
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PROTOKOLL 

Styrelsen noterade att SRRS/MK ännu inte inkommit med verksamhetsberättelse 2015 eller 

verksamhetsplan 2016 och uppdrog till Jessica Persson att påminna kommittén om detta. 

186.2. Projektet "Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden" 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har rapporterat till SKK att Catharina Tandefelt är SRRS 

kontaktperson för projektet. 

§187. Tävlingsärenden 

187.1. SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan 2016 

Styrelsen noterade att SRRS/TK ännu inte inkommit med verksamhetsberättelse 2015 eller 

verksamhetsplan 2016 och uppdrog till Jessica Persson att påminna kommittén om detta. 

187.2. Utställningsprogram 2018 

Styrelsen noterade att ingen lokalavdelning önskar åta sig att arrangera SRRS årliga evenemang 

Ridgebackspecialen (BISS-18). Styrelsen diskuterade ingående olika sätt att hantera detta, däribland 

att lägga ner evenemanget ifall intresse saknas hos lokalavdelningarnas styrelser och medlemmar. 

Samtidigt är styrelsen helt enig om att det vore väldigt tråkigt att behöva avsluta detta nationella 

evenemang, med officiell utställning och inofficiell titel, officiell lydnadstävling, vandringspriser, 

prisutdelning till listvinnare och utmärkta tillfälle att under trevliga former umgås med varandra. 

Styrelsen beslutade att åta sig arangemanget av BISS-18, med hjälp av en arbetsgrupp under ledning 

av Kjell Rörström. Styrelsen vill dock poängtera att detta är en engångsföreteelse och för att 

evenemanget därefter ska leva vidare krävs att lokalavdelningarna med hjälp av sina medlemmar åtar 

sig att arrangera BISS-XX. 

Styrelsen beslutade att fastställa ansökan om utställningsarrangemang 2018 enligt följande: 

 2018-05-26  SRRS/Östra  Kungsängen 1 hanhundscert & 1 tikcert 

 2018-07-14  SRRS/C   Nyköping 1 hanhundscert 

 2018-07-15  SRRS/C   Nyköping 1 tikcert 

 2018-09-01  SRRS/Östra  Kungsängen 1 hanhundscert & 1 tikcert 

 2018-09-23  SRRS/Södra  Röstånga 1 hanhundscert & 1 tikcert 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, i egenskap av CUA, ombesörja att SRRS ansökan kommer 

SKK tillhanda senast 2016-02-29. 

§188. Kommunikationsärenden 

188.1. Ridgeback-Nytt 

Reidar Otterbjörk rapporterade att nästa manusstopp för Ridgeback-Nytt är 2016-03-01. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att skicka ut en påminnelse till lokalstyrelserna om att 

inkomma med reportage till medlemstidningen. 

188.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

188.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 
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PROTOKOLL 

§189. Sponsorer och samarbetspartners 

189.1. Samarbetsavtal Agria 

Ordförande Reidar Otterbjörk rapporterade att undertecknade original har sänts till Agria, men att 

SRRS ännu inte fått sin kopia i retur. 

Jessica Persson rapporterade att Agrias logotyp har publicerats på SRRS hemsida. 

189.2. Samarbetsavtal foderleverantör 

Lisa Zingel rapporterade att hon haft initial kontakt med en foderleverantör som visat intresse för att 

inleda samarbete med SRRS, och presenterade leverantören och dess produkter för styrelsen. 

Styrelsen ansåg att produkterna kan vara lämplig för rasen och uppdrog till Lisa Zingel att fortsätta 

diskussion om samarbete med den aktuella leverantören. 

§190. Rapport lokalavdelningar 

190.1. 2016-01-20 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2016-01-19 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

190.2. 2016-01-24 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-12-17 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

190.3. 2016-01-31 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-02-23 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

190.4. 2016-02-13 SRRS/Norra: Protokoll från årsmöte 2016-02-07 och konstituerande möte 2016-02-08 

Styrelsen tackade för protokollen som godkändes och lades till handlingarna. 

§191. Rapport valberedning 

Styrelsen noterade meddelande från SRRS valberedning gällande att arbetet med att ta fram 

valberdningens förslag till förtroendevalda 2016 har inletts och att valberedningen önskar att 

respektive styrelsemedlem tar kontakt med dem. 

§192. Övriga ärenden 

192.1. Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 

Inget att rapportera. 

192.2. SRRS Fullmäktigemöte 2016 

- Fullmäktigehandlingar 

Styrelsen noterade att Fullmäktigehandlingarna ska distribueras till delegaterna samt publiceras 

på SRRS hemsida senast 2016-03-19. 

- Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att innan nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till 

verksamhetsberättelse och delge styrelsen. 

- Verksamhetsplan 2016 

Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att till nästa styrelsemöte fundera över 

innehållet i verksamhetsplanen 2016. 
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- Rambudget 2016, 2017 och 2018 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att innan nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till 

rambudget och delge styrelsen. 

§193. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 8 mars 2016 klockan 19:30 via Skype. 

§194. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 


