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PROTOKOLL 

§232. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Linda Johansson. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman. 

232.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

232.2. Val av protokolljusterare 

Linda Fredholm utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

232.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

§233. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollen från SRRS/Cs styrelsemöte 2018-03-06 och 2018-03-15 är 

justerade. 

§234. Bordlagda ärenden 

234.1. Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan 

Behandlas under §241.4. 

234.2. Instiftande av vandringspris för bästa veterantik 

Behandlas under §241.5. 

§235. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§236. Rapport sekreterare 

236.1. 2018-03-05 SKK: Årsmöten 2018 

Styrelsen uppdrog till SRRS sekreterare att rapportera information om ny klubbstyrelse till SKK 

snarast efter SRRS Fullmäktigemöte 2018-04-14. 

Punkten justerades omedelbart. 

236.2. 2018-03-13 SKK: Inbjudan till Avelskonferens 10-11 november 2018 

Styrelsen noterade inbjudan till SKKs Avelskonferens den 2018-11-10—2018-11-11. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK med uppdrag 

att besluta om deltagande inom för kommittén budgeterade ramar. 

236.3. 2018-03-16 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180223 

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

handlingarna utan åtgärd. 
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236.4. 2018-03-20 SKK: Handbok för utställningsansvariga 

Styrelsen noterade information från SKK gällande ”Handbok för utställningsansvariga”. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK samt 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

236.5. 2018-03-26 SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning i föreningsteknik i Skellefteå 2018-05-05. Sista 

dag för anmälan är 2018-04-25. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Norra för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

236.6. 2018-03-28 SKK: Inbjudan till webbinarium om GDPR 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till webbinarium om GDPR 2018-04-25. Sista dag för anmälan 

är 2018-04-20. 

Styrelsen beslutade att Linda Fredholm och Jessica Persson ska delta vid webbinariet. 

Punkten justerades omedelbart. 

§237. Ekonomiärenden 

237.1. Sociala avgifter 

Styrelsen noterade att SRRS centralt under tidigare år beskostat lokalavdelningarnas sociala avgifter 

för de funktionärer som anlitas till de officiella rasspecialerna. 

Styrelsen beslutade att fortsätta med detta förfarande tillsvidare. 

§238. Organisationsärenden 

238.1. 2018-02-20, 2018-03-07, 2018-03-13, 2018-03-15, 2018-03-20, 2018-03-22, 2018-03-27 och  

2018-04-03 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

238.2. 2018-02-20, 2018-03-07, 2018-03-13, 2018-03-15, 2018-03-20, 2018-03-22, 2018-03-27 och  

2018-04-03 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

238.3. 2018-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2018-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

238.4. 2018-04-01 SKK: Nya medlemmar 2018-03-01—2018-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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238.5. 2018-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2018-03-01—2018-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

238.6. 2018-04-01 SKK: Medlemslista 2018-03-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna, 

medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

 

Joakim Dahlberg anslöt till mötet. 

238.7. Återkallande av medlemskap 

Styrelsen noterade i SRRS medlemslista mottagen 2018-04-01 att Karin Becker på nytt har tecknat 

medlemskap i SRRS efter att på eget initiativ lämnat föreningen i juli 2017. 

Styrelsen beslutade enhälligt att inte bevilja Karin Becker medlemskap i SRRS och därmed 

återkalla medlemskapet med omedelbar verkan. Beslutet sker med stöd av SRRS stadgar §3 som 

lyder ”Enskild person kan bli medlem i SRRS. Styrelsen beviljar medlemskap.” 

Att person inte beviljas medlemskap i SRRS är synnerligen ovanligt, och utifrån styrelsens kännedom 

är detta första gången i föreningens historia. Beslutet fattades efter noga övervägande mot bakgrund 

av att styrelsen anser att personen handlat på ett sätt som motverkar / skadar SRRS. Detta genom att 

vid ett flertal tillfällen ha uttalat sig nedsättande på sociala medier och/eller sin privata blogg om såväl 

föreningen som dess förtroendevalda samt spridit informationen på sociala medier. 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att snarast delge Karin Becker beslutet. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att snarast informera SKKs medlemsavdelning om beslutet så 

att de kan avregistrera medlemskapet och återbetala medlemsavgiften. 

Punkten justerades omedelbart. 

§239. Avels- & uppfödarärenden 

239.1. Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 

 Förankring av mål och strategier 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK har publicerat ett utkast till RAS version 2 på SRRS 

hemsida 2018-03-13. Syftet var att få återkoppling på föreslagna mål och strategier. 

Dokumentet har tidigare föregåtts av diskussioner om nulägesanalys samt mål och strategier 

vid SRRS avelskonferens 2015 samt vid lokala avelsträffar som anordnats av tre utav SRRS 

fyra lokalavdelningar under 2015 och 2016. 

Tillsammans med det publicerade RAS-utkastet fanns en webbenkät att besvaras senast 

2018-03-27 av personer som var medlemmar i SRRS per 2018-02-28. Information om 

dokumentet och enkäten har, utöver hemsidan, även publicerats i respektive lokalavdelnings 

Facebookgrupp 2018-03-14. Därtill har informationsutskick skett via e-post 2018-03-13 till 

uppfödare med kennelnamn som haft minst en registrerad valpkull sedan 2009. 

Enligt rapport från SRRS/AUK har enkäten besvarats av 60 uppfödare samt 18 andra 

medlemmar varav några blivande uppfödare. Enkätsvaren har sammanställts av SRRS/AUK 

och presenteras avidentifierade som en bilaga i RAS-dokumentet. 
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 Skrivelse gällande nulägesanalysen 

Styrelsen noterade att Linda Calamnius, Hélène Lewinter, Karin Becker, Ulla Thedin, Ellinor 

Drakensjö, Anita Moberg och John Sigve Berg har inkommit till styrelsen samt SRRS/AUK 

med en gemensam skrivelse gällande synpunkter på nulägesanalysen. SRRS/AUK har 

rapporterat till styrelsen att några av synpunkterna har lett till förändring av dokumentet 

medan andra, som flertalet handlar om tycke och smak, har lagts till handlingarna utan 

åtgärd. Skrivelsen innefattade också önskemål om att några för rasen ovanliga sjukdomar 

skulle inkluderas i RAS-dokumentet. Styrelsen och SRRS/AUK noterade att DM, JME och 

SLO redan finns inkluderade i dokumentet eftersom det finns gentest som används inom 

rasen och/eller att sjukdomen drabbar äldre hundar som kan ha hunnit användas i avel. 

Styrelsen anser inte att övriga framförda sjukdomar bör ingå i RAS i dagsläget då de, på 

grund av sin ovanlighet, inte kräver samtliga uppfödares gemensam fokus utan istället måste 

beaktas i avelsarbetet av berörda uppfödare. Styrelsen anser skrivelsen besvarad och den 

lades till handlingarna. 

 Skrivelse gällande enkätens utformning 

Styrelsen noterade att Linda Calamnius inkommit till styrelsen samt SRRS/AUK med 

synpunkter på enkätens utformning. Styrelsen påpekade att enkäten var ett sista steg i 

arbetsprocessen som primärt syftade till att förankra mål och strategier. RAS-dokumentet 

som helhet inklusive nulägesanalys, mål och strategier har tidigare diskuterats vid såväl 

SRRS avelskonferens 2015 som vid bl.a SRRS/Norras avelsträff samma år. Har man inte 

deltagit i dessa träffar så förstår styrelsen att det uppfattas som märkligt att endast mål och 

strategier behandlades i enkäten. Styrelsen anser skrivelsen besvarad och den lades till 

handlingarna. 

 RAS version 2 för godkännande 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med ett slutgiltigt förslag till RAS. Styrelsen 

beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till SRRS/AUK att skicka RAS version 2.0 

till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) för fastställande. 

Punkten justerades omedelbart. 

§240. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

 

Ann-Sophie lämnade mötet p.g.a arbete. 

§241. Tävlingsärenden 

241.1. Medlemmar SRRS/TK 2018 

Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att kontakta föreslagna personer med förfrågan om de är 

intresserade av att åta sig uppdrag som ledamöter i SRRS/TK. 

241.2. Protokoll från arbetsmöte 2017 

Styrelsen noterade protokoll från kommitténs arbetsmöte 2017-02-02, 2017-03-16, 2017-06-15,  

2017-08-22, 2017-09-26, 2017-10-24 och 2017-12-03. Styrelsen tackade för detta och fastställde 

protokollen. 
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241.3. Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsen noterade att SRRS/TK inkommit med en verksamhetsberättelse för 2017 och tackade för en 

väl utförd dokumentation av det gångna året.  

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen. 

241.4. Instiftande av vandringspris för vinnare av viltspårlistan 

Inget att rapportera. 

241.5. Instiftande av vandringspris för bästa veterantik 

Inget att rapportera. 

241.6. BISS-18 

 Domarens resa 

Styrelsen noterade att domaren bokar sin resa själv till kostnad a’ cirka 4.000 SEK. 

 Sponsorer 

Styrelsen noterade att arbetet med att finna sponsorer till evenemanget pågår.  

 Listrosetter 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att beställa rosetter till de tio bäst placerade hundarna på 

respektive vinnarlista 2017. 

 Internetanmälan 

Styrelsen noterade att Jessica Persson publicerat utställningen på SKKs Internetanmälan  

2018-04-03. 

241.7. BISS-20 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra inkommit med två domarförslag till BISS-20, varav en 

rasspecialist och en allrounddomare. 

Styrelsen beslutade att godkänna förslagen att tillfrågas i av SRRS/Södra angiven ordning. 

Punkten justerades omedelbart. 

241.8. SRRS Tävlingsriktlinjer 

Styrelsen noterade att Jessica Persson, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2018-02-06 §185.7, inkommit 

med förslag till uppdaterad version av SRRS Tävlingsriktlinjer med anledning av SKKs nya rutin 

avseende inbjudan av utländska domare.  

Styrelsen beslutade att fastställa SRRS Tävlingsriktlinjer version 6.0 enligt förslag att vara giltiga 

från och med 2018-04-01. 

Punkten justerades omedelbart. 

§242. Kommunikationsärenden 

242.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

242.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 
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242.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§243. Sponsorer och samarbetspartners 

243.1. Agria 

Inget att rapportera. 

243.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§244. Rapport lokalavdelningar 

244.1. SRRS/Norra protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Norras årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2018-02-18 

och tackade för dessa. 

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter har inte genomförts i enlighet med stadgar för 

lokalavdelningar. 

 Årsmötet har valt fem ledamöter. Enligt SRRS stadgar för lokalavdelningar §7 mom 1 kan 

lokalstyrelsen, utöver ordförande, bestå av två eller fyra eller sex ordinarie ledamöter. 

 Årsmötet har valt fem suppleanter. Enligt SRRS stadgar för lokalavdelningar §7 mom 1 kan 

lokalstyrelsen bestå av minst en och högst fyra suppleanter. 

Styrelsen rekommenderar att den uppkomna situationen primärt korrigeras genom att första suppleant 

enligt tjänstgöringsordningen träder in som ordinarie ledamot. 

 Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att finna ledamöter till valberedningen.  

Detta förfarande är olämpligt eftersom det är av största vikt att valberedningen arbetar oberoende från 

styrelsen och bör således inte tillsättas av densamma. Beslut om kallelse till extra årsmöte för val av 

valberedning beslutas i enlighet med SRRS stadgar för lokalavdelningar §6 mom 1. 

Punkten justerades omedelbart. 

244.2. SRRS/Norra protokoll från styrelsemöte 2018-03-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Norras styrelsemöte 2018-03-18 och tackade för detta. 

Gällande §20.1 RAS vill styrelsen korrigera följande: 

 RAS godkänns av SRRS styrelse, inte av Fullmäktigemötet. När dokumentet har godkänts av 

styrelsen skickas det till SKKs Avelskommitté (SKK/AK) för fastställande. 

 Information om granskning av mål och strategier har publicerats på SRRS hemsida 2018-03-13 

samt i respektive lokalavdelnings Facebookgrupp 2018-03-14. Information har även skickats via e-

post 2018-03-13 till uppfödare med kennelnamn som haft minst en registrerad valpkull sedan 

2009. 

Styrelsen fastställa protokollet med ändringar enligt ovan. 

Punkten justerades omedelbart. 

244.3. SRRS/Östra protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Östras årsmöte och konstituerande möte 2018-02-17 och 

tackade för dessa. Styrelsen fastställde protokollen. 
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244.4. SRRS/Västra protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Västras årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 och 

tackade för dessa. Styrelsen fastställde protokollen. 

244.5. SRRS/Västra protokoll från styrelsemöte 2018-03-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Västras styrelsemöte 2018-03-18 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet. 

244.6. SRRS/Södra protokoll från årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras årsmöte och konstituerande möte 2018-02-18 och 

tackade för dessa. Styrelsen fastställde protokollen. 

244.7. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2018-02-27, 2018-03-07 och 2018-03-18 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2018-02-27, 2018-03-07 samt 2018-03-

18 och tackade för detta. Styrelsen fastställde protokollet. 

244.8. SRRS/Södra extra årsmöte 

Styrelsen noterade information från SRRS/Södras styrelse att de har för avsikt att kalla till ett extra 

årsmöte där val av styrelsemedlemmar görs om. Detta sedan ordförande och en ledamot valt att lämna 

lokalavdelningens styrelse, se protokoll 2018-03-06 §210.1. 

Styrelsen emotser löpande information i ärendet från SRRS/Södras styrelse. 

§245. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§246. Övriga ärenden 

246.1. Fullmäktigemöte 2018 

 Fullmäktigehandlingar 

Styrelsen noterade att Fullmäktigehandlingar publicerats på SRRS hemsida 2018-03-17. 

Information om handlingarna har samma dag skickats ut via e-post till samtliga anmälda 

delegater. 

 Scandic 

Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att meddela Scandic det aktuella antalet anmälda deltagare 

vid Fullmäktigemötet. 

 Mötesordförande 

Styrelsen noterade att Fullmäktigemötet bör ha en extern mötesordförande med goda kunskaper i 

förenings- och mötesteknik. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att boka lämplig person och 

vid behov ta hjälp av SKK för förslag. 

§247. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa sammanträde sker vid styrelsens konstituerande möte 2018-04-14 i 

Jönköping. 

§248. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året och avslutade mötet. 


