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PROTOKOLL 

§47. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ledamot Sandra Persson ersattes av suppleant Kristina Fält och ledamot Anders 

Cronhäll ersattes av suppleant Annette Fröstberg. 

47.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

47.2. Val av protokolljusterare 

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

47.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§48. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2021-05-18 är justerat. 

§49. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§50. Rapport AU 

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

samt Jessica Persson och Johan Ahlenius (ledamöter). 

50.1. Återöppning av vinnarlistor 

SRRS/AU noterade att till följd av att SKK lättat på restriktionerna avseende antal deltagare per 

evenemang så återöppnar flera klubbar sin tävlingsverksamhet från och med 2021-06-01. 

SRRS/AU beslutade att öppna SRRS noseworklista, lydnadslista, rallylydnadslista, brukslista och 

agilitylista för tävlan med tävlingsresultat som är officiellt registrerade efter 2021-06-01. 

Styrelsen fastställde SRRS/AUs beslut. 

§51. Rapport sekreterare 

51.1. 2021-05-19 Hundnet.se: Förfrågan om att använda rasinformation 

Styrelsen noterade förfrågan från den kommande webbplatsen hundnet.se om att få använda 

information om rasen hämtad från SRRS webbplats. 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att kontakta hundnet.se och ta reda på mer information om 

webbsiten och dess syfte. 

51.2. 2021-05-20 SHFK: Freestyletävlingar 

Styrelsen noterade information från Svenska Hundfreestyleklubben gällande att freestyletävlingar 

öppnar igen från och med 2021-06-01. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK. 
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51.3. 2021-05-20 SKK: Information om klubbverksamhet fr.o.m. den 1 juni 2021 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att från och med 2021-06-01 tillåts verksamhet 

utomhus som inte samlar fler än 100 samtidiga personer, exklusive funktionärer. Genomförandet ska 

ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Verksamhet inomhus 

är tillsvidare begränsad till max 8 deltagare med minimum 10 m2 tillgänglig yta per person. Vid 

verksamhet inomhus där deltagarna har en sittplats under hela evenemanget kan upp till 50 personer 

delta. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna. 

51.4. 2021-05-24 SKK: Från SKKs valberedning 

Styrelsen noterade kompletterande information från SKKs valberedning gällande inkomna 

namnförslag till förtroendevalda inom SKK inför kennelfullmäktige. Informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

51.5. 2021-05-24 SBK: Angående att vi kan öppna upp tävlingarna 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att tävlingsverksamheten öppnar igen från och med 

2021-06-01.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK. 

51.6. 2021-05-24 SKK: Enkätsvar och informationsfilm 

Styrelsen noterade återkoppling från SKKs medlemsservice på den enkät som skickats ut till samtliga 

klubbar och som bl.a SRRS besvarat. Återkopplingen innehöll en sammanställning av de 

förbättringsförslag som svarande klubbar inkommit med. Informationen lades till handlingarna utan 

åtgärd. 

51.7. 2021-05-28 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20210423 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2021-04-23. Inga ägare av 

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

51.8. 2021-06-01 SKK: Hänvisning 

Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare/medlemmar som meddelats ”icke hänvisning” 

respektive ”åter hänvisning”. Inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades 

till handlingarna utan vidare åtgärd. 

51.9. 2021-06-02 SKK: CS har hållit ett extra styrelsesammanträde 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS extra styrelsemöte 2021-05-28. Informationen lades till 

handlingarna utan vidare åtgärd. 

51.10. 2021-06-03 SBK: Uppdaterad instruktion för hur man kopplar Stripe till sin klubb 

Styrelsen noterade information från SBK gällande hur man kopplar ”Stripe” till klubben så att man 

ska kunna ta emot online betalningar till tävlingar/prov i SBK Tävling. 

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

51.11. 2021-06-14 SKK: Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning från 1 juli 

Styrelsen noterade uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning gällande från 2021-07-01. Då de 

uppdaterade anvisningarna har påverkan på ”SRRS riktlinjer för exteriörbedömning” så behöver de 

senare revideras igen innan fastställande. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK. 
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51.12. 2021-06-17 SKK: SKKs upprop mot smuggelhundar och massimport 

Styrelsen noterade att uppropet stängs 2021-06-18 och lade informationen till handlingarna utan 

åtgärd. 

51.13. 2021-06-17 SKK: Ny information om KF 

Styrelsen noterade att datum och plats för KF 2021 har ändrats till den 2021-10-22 – 2021-10-24 i 

Gothia Tower i Göteborg. Om klubb behöver byta delegater till följd av ändringen kan det ske senast 

2021-07-30. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/Västra med förfrågan om de har någon 

person som kan ställa upp som delegat i stället för Anders Cronhäll. 

51.14. 2021-06-18 SKK: Ledsagare på arrangemang 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att ledsagare är tillåtet vid arrangemang där 

deltagarantalet begränsats till en person per deltagande hund. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalavdelningarna för kännedom. 

§52. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§53. Organisationsärenden 

53.1. 2021-05-20, 2021-05-25, 2021-05-27, 2021-06-01, 2021-06-03, 2021-06-08, 2021-06-10, 2021-06-15 

och 2021-06-17 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

53.2. 2021-05-20, 2021-05-25, 2021-05-27, 2021-06-01, 2021-06-03, 2021-06-08, 2021-06-10, 2021-06-15 

och 2021-06-17 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

53.3. 2021-06-01 SKK: Medlemsstatistik 2021-05-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

53.4. 2021-06-01 SKK: Nya medlemmar 2021-05-01—2021-05-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

53.5. 2021-06-01 SKK: U-märkta medlemmar 2021-05-01—2021-05-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

53.6. 2021-06-01 SKK: Medlemslista 2021-05-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 
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§54. Avels- & uppfödarärenden 

54.1. Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med förslag till kommitténs verksamhetsberättelse 2020. 

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget utan ändringar. 

54.2. Verksamhetsplan 2021 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med förslag till kommitténs verksamhetsplan 2021. 

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget utan ändringar. 

§55. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

 

Anders Cronhäll anslöt till mötet. 

§56. Tävlingsärenden 

56.1. Exteriörbedömning 

Styrelsen noterade att SRRS/TK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2021-05-18 §39.3, har lämnat 

återkoppling på förslaget till tävlingsriktlinjer för exteriörbedömning vilket styrelsen tackade för. 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson inkommit med ett uppdaterat förslag till 

”Tävlingsriktlinjer för exteriörbedömning” i enlighet med SKKs uppdaterade anvisningar för 

exteriörbedömning (se §51.11) samt med hänsyn taget till SRRS/TKs synpunkter. 

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget att vara gällande från och med 2021-07-01. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka ut information om riktlinjerna till 

lokalavdelningarna. 

 

Anders Cronhäll lämnade mötet. 

§57. Kommunikationsärenden 

57.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 2/2021 har skickats till tryck. 

57.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

57.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§58. Sponsorer och samarbetspartners 

58.1. Agria 

Inget att rapportera. 
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58.2. Brit Care 

Styrelsen noterade information från Brits facebooksida gällande att Vafo Sverige AB har förvärvats av 

Vafo Praha, tillverkaren av bl.a Brit Care. Detta har lett till att distributionskedjan i Sverige har 

förändrats och från och med 2021-08-21 har VetZoo, Arken Zoo och Djurmagazinet exklusivitet på 

försäljning av Brit Care. 

Mot bakgrund av gällande samarbetsavtal mellan Vafo och SRRS hade det varit mycket önskvärt om 

SRRS styrelse delgivits informationen direkt från Vafo så att styrelsen var förberedd vid frågor. 

58.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

 

Anders Cronhäll anslöt till mötet. 

§59. Rapport lokalavdelningar 

59.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade från samverkansträff 2021-05-24.  

Styrelsen noterade att nästa samverkansmöte är 2021-09-06.  

Styrelsen uppdrog till samverkansmötet att, utifrån resultatet av medlemsenkäten 2020, diskutera vad 

man kan göra på lokal nivå för att behålla befintliga medlemmar samt rekrytera nya medlemmar. 

59.2. SRRS/Södras styrelse 

Styrelsen noterade att SRRS/Södras ordförande Ulrika Hall har avslutat sitt uppdrag med omedelbar 

verkan av personliga skäl. Vice ordförande Jörgen Simonsson tillträder som ordförande under resten 

av verksamhetsåret. 

59.3. Riktlinjer för lokalavdelningarnas Facebookgrupper 

Styrelsen noterade att Johan Ahlenius inkommit med ett första utkast till riktlinjer för 

lokalavdelningarnas Facebookgrupper. Styrelsen diskuterade smärre justeringar av utkastet och 

uppdrog till Johan Ahlenius att ta fram ett uppdaterat förslag till nästa styrelsemöte.  

§60. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§61. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

§62. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2021-08-16 klockan 19:30 via Zoom. 

§63. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


