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PROTOKOLL 

§12. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Anders Cronhäll ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman och 

ordinarie ledamot Sandra Persson ersattes av suppleant Kristina Fält. 

12.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

12.2. Val av protokolljusterare 

Lars Åström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

12.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§13. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2021-03-11 är justerat. 

§14. Sponsorer och samarbetspartners 

14.1. Brit Care 

Enligt önskemål från Lilly-Ann Forsman tidigarelades denna punkt på dagordningen då Lilly-Ann var 

tvungen att lämna mötet i förtid. 

Lilly-Ann rapporterade att ett uppföljningsmöte med Vafo är planerat 2021-04-16. Styrelsen 

diskuterade hur avtalet fungerat under 2020 och några synpunkter till följd av att pandemin 

omöjliggjort samtliga officiella tävlingar överlämnades till Lilly-Ann att diskutera med Vafo. 

§15. Bordlagda ärenden 

15.1. 2021-03-01 SKK: SRD revidering 

Respons på SKK/KSS frågor inför revidering av SRD bordlades vid styrelsemöte 2021-03-08 §196.4. 

Styrelsen noterade att med anledning av fullmäktigemöte så har SRRS fått förlängd svarstid t.o.m 

vecka 16.  

Styrelsen beslutade att återkoppla att mot bakgrund av Agria Breed Profile samt SRRS årliga 

hälsoenkät till tre- respektive åttaåriga hundar så uppfattar styrelsen inte att det finns några 

hälsobesvär hos rasen som kan härledas till exteriöra överdrifter. Avseende rasens mentalitet så 

utvärderas denna kontinuerligt genom BPH där rasen idag har 1358 starter samt tillgång till såväl 200-

analys (2015 & 2018) som 500-analys (2018). 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att besvara skrivelsen. 

15.2. 2021-03-02 SKK: Anmälan av delegater till Kennelfullmäktige 

Delegater till Kennelfullmäktige 2021-09-25—26 bordlades vid styrelsemöte 2021-03-08 §196.7. 

Klubbar ska anmäla sina delegater senast 2021-05-31. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 
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§16. Rapport AU 

Vid tidpunkten för besluten har SRRS Arbetsutskott (AU) bestått av Linda Fredholm (ordförande) 

samt Jessica Persson och Johan Ahlenius (ledamöter). 

16.1. Uppfödarintervju i Ridgeback-Nytt 

SRRS/AU noterade att XXXXXX med uppfödarintervju planerad att publiceras i Ridgeback-Nytt 

nummer 1/2021, har en aktuell valpkull som avviker från SRRS valphänvisningsregler. Valpkullens 

pappa, XXXXXX har parat vid cirka 21 månaders ålder, d.v.s 9 månader före rekommenderad 

minimiålder vid parning (30 månader). Vid tidpunkten för genomförande och redigering av 

uppfödarintervjun var parningen inte offentliggjord. 

Med anledning av ovanstående beslutade SRRS/AU att exkludera intervjun från Ridgeback-Nytt 

nummer 1/2021 för att låta styrelsen besluta om huruvida publicering är lämplig eller ej. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

 

Lilly-Ann Forsman lämnade mötet. 

Anders Cronhäll anslöt till mötet. 

§17. Rapport sekreterare 

17.1. 2021-03-12 SKK: På vilket sätt vill ni helst kommunicera med SKKs Medlemsservice? 

Styrelsen noterade en enkät från SKKs medlemsservice för att undersöka hur klubbarna upplever de 

tjänster som erbjuds. Styrelsen noterade att Jessica Persson har besvarat enkäten. 

17.2. 2021-03-23 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20210219 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2021-02-19. Inga ägare av 

rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

17.3. 2021-03-24 SKK: Dispensregistrering 

Styrelsen noterade att SKKs Avelskommitté önskar få SRRS yttrande avseende ansökan om dispens 

att få registrera hunden Cohiba Lion Hunds i Svenska Kennelklubben. Bakgrunden är enligt ägaren att 

hunden är en ”väldigt fin ridgeback” som ägaren önskar ställa ut samt använda i avel. 

Styrelsen noterade att hunden är uppfödd i Tyskland men saknar FCI-stamtavla. Hunden är av okänd 

anledning registrerad i den amerikanska klubben ”United Kennel Club” som saknar samarbetsavtal 

med FCI. I hundens ”stamtavla” finns, på både mammans och pappans sida, flera hundar som är 

välanvända i avel såväl i Skandinavien som runt om i Europa. 

Styrelsen noterade vidare att hundägaren 2018 varit i kontakt med SRRS/AUK med anledning av en 

tjuvparning mellan familjens svenskregistrerade tik och deras då 16 månader gamla utländska 

oregistrerade hanhund (ej samma hund som ansökan avser). 

Styrelsen beslutade att avstyrka registrering av hunden eftersom vare sig hundens stamtavla eller de 

exteriöra attribut som hänvisas i ansökan tillför något i avelsarbetet som inte redan tillgodoses genom 

den befintliga registrerade populationen i såväl Sverige som i Europa. 

§18. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 
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§19. Organisationsärenden 

19.1. 2021-03-09, 2021-03-23, 2021-03-25, 2021-03-30, 2021-04-06, 2021-04-08 och 2021-04-13 SKK: 

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

19.2. 2021-03-09, 2021-03-23, 2021-03-25, 2021-03-30, 2021-04-06, 2021-04-08 och 2021-04-13 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

19.3. 2021-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2021-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

19.4. 2021-04-01 SKK: Nya medlemmar 2021-03-01—2021-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

19.5. 2021-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2021-03-01—2021-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

19.6. 2021-04-01 SKK: Medlemslista 2021-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

§20. Avels- & uppfödarärenden 

Jessica Persson rapporterade att en sammanställning av hälsoenkäten för hundar födda 2012 och 2017 

har publicerats på SRRS hemsida. 

Jessica Persson rapporterade att uppföljning av RAS för kalenderåret 2020 pågår och att SRRS/AUK i 

nuläget väntar på rasdata från SKK för att kunna slutföra rapporten. 

§21. Mentalitetsärenden 

Jessica Persson rapporterade att representanter från SRRS arbetsgrupp för mentalindex (Ulrika 

Stiernblad och Jessica Persson) haft det senaste mötet med SKKs arbetsgrupp för mentalindex i början 

av april och att arbetet fortskrider. 

§22. Tävlingsärenden 

Inget att rapportera. 

§23. Kommunikationsärenden 

23.1. Ridgeback-Nytt 

• Uppfödarintervju 

Mot bakgrund av §15.1 i detta protokoll beslutade styrelsen enhälligt att inte publicera 

uppfödarintervju med XXXXXX i Ridgeback-Nytt. 
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Valphänvisningsreglen att både hane och tik ska vara minst 30 månader vid parning syftar till att 

uppfödare och hanhundsägare ska ha tillgång till mer information om hälsan och mentaliteten hos 

både avelsdjuren och deras nära släktingar när man genomför en avelskombination och därmed 

öka möjligheten att kunna fatta kloka avelsbeslut. 30 månader är en minimiålder för 

valphänvisning men det är samtidigt önskvärt att vänta med debuten tills hunden blivit ännu äldre. 

Då hanhunden i detta fall var cirka 21 månader vid parning uppfattar styrelsen att både regeln och 

dess syfte totalt har ignorerats, vilket är orsaken till styrelsens beslut. 

23.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att hemsidan uppdaterats med centralt förtroendevalda 2021 samt en 

rapport från SRRS Fullmäktigemöte 2021. 

Jessica Persson rapporterade att SRRS/AUK texterna under menyn ”Avel & uppfödning” genomgått 

en större revidering. De nya texterna har godkänts av ansvarig utgivare Linda Fredholm före 

publicering. 

23.3. SRRS Årskrönika 

Styrelsen noterade att SRRS årskrönika 2020 distribuerats tillsammans med Ridgeback-Nytt nummer 

1/2021 och enligt de rapporter som inkommit har den blivit mycket uppskattad. 

§24. Sponsorer och samarbetspartners 

24.1. Agria 

Inget att rapportera. 

24.2. Arrak Outdoor 

Styrelsen noterade att kampanjen med 20% rabatt på softshelljacka och softshellväst pågår och gäller 

till och med 2021-04-20. Ett antal beställningar har inkommit vilket är jätteroligt. 

Styrelsen beslutade att SRRS bekostar 50 % av kampanjpriset för styrelsemedlemmar samt kassör 

Sonja Nilsson och avgående styrelsemedlem Paula Pukk. 

§25. Rapport lokalavdelningar 

25.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Styrelsen noterade att nästa samverkansmöte är 2021-05-24. 

25.2. Lokala aktiviteter 

Styrelsen noterade att SKKs direktiv med maximalt 8 deltagare per aktivitet inklusive funktionärer 

ännu kvarstår. Styrelsen beslutade att så länge SKK har en maxgräns för antal närvarande måste 

deltagande vid lokalavdelningarnas aktiviteter föranmälas så att lokalstyrelsen kan säkerställa att 

direktivet följs. Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att informera lokalstyrelserna. 

§26. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§27. Övriga ärenden 

27.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Styrelsen noterade att fel version av välkomstfoldern råkat skickas till tryckeriet.  

Styrelsen beslutade att låta trycka rätt version till en kostnad a’ 1800 SEK inklusive moms.  

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att ombesörja omtryck. 

Styrelsen noterade att när korrekt version av välkomstfoldern levererats till Sonja Nilsson så är den 

klar för distribution tillsammans med ”giveaways” från SRRS samarbetspartners Agria och Brit Care 

(Vafo). 

Styrelsen diskuterade huruvida ett extra nummer av Ridgeback-Nytt ska bifogas utskicket och 

beslutade att tidning inte ska bifogas välkomstpaketet. Ny medlem får de fyra ordinarie numren. 

27.2. Nytryck av Ridgeback-Skolan 

Styrelsen noterade att alla exemplar i befintlig upplaga av Ridgeback-Skolan snart är sålda. Sonja 

Nilsson har inkommit med offert för nytryck av 500 exemplar a’ 12.455 SEK inkl. moms. 

Styrelsen uppdrog till Sonja Nilsson att beställa nytryck av Ridgeback-Skolan i enlighet med erhållen 

offert.  

27.3. Riktlinjer för lokalavdelningarnas facebookgrupper 

Styrelsen noterade att SRRS/Östra inkommit med önskemål om att styrelsen ska vara behjälpliga med 

att ta fram gemensamma riktlinjer/regler för lokalavdelningarnas facebookgrupper i syfte att likrikta 

vilka inlägg som godkänns. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte. 

§28. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2021-05-18 klockan 19:30 via Zoom. 

§29. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


