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PROTOKOLL 

§114. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

Persson ersattes av Annette Fröstberg. 

114.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

114.2. Val av protokolljusterare 

Kristina Fält utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

114.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§115. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2021-09-20 är justerat och  

2021-10-12 är under justering. 

§116. Bordlagda ärenden 

116.1. 2021-08-31 SKK: Förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer 

Bordlades vid styrelsemöte 2021-09-20 §86.6. SKKs remiss avseende förslag till nya typstadgar för 

SKKs medlemsorganisationer ska besvaras via en webbenkät senast 2021-12-01. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

116.2. Ny artikel i Prrylboden 

Bordlades vid styrelsemöte 2021-09-20 §95.1. Förslag från Sonja Nilsson om att köpa in biljetthållare 

med SRRS logotyp för försäljning i Prrylboden. 

Styrelsen beslutade att inte köpa in biljetthållare, dels för att parkeringsbiljetter alltmer hanteras i 

appar och dels för att biljetthållare ofta redan finns som standard i nyare bilar. 

Styrelsen anser dock att det är ett bra förslag att försöka utöka Prrylbodens sortiment något.  

Styrelsen uppdrog till Annette Fröstberg att till nästa styrelsemöte inkomma med några förslag på 

produkter som skulle kunna vara intressanta. 

§117. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§118. Rapport sekreterare 

118.1. 2021-10-11 Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter 

Styrelsen noterade information från SKK gällande nyttan med kritiker och SRD-rapporter. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 
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118.2. 2021-10-22 SKK: Icke hänvisning 

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

hänvisning”. Inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 

utan vidare åtgärd. 

118.3. 2021-10-22 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2021-09-17. Inga ägare av 

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

118.4. 2021-11-02 SKK: VB: Information om betalningssätt i SBK Tävling 

Styrelsen noterade information och instruktioner för att kunna ta emot kortbetalningar till sina 

tävlingar/prov i SBK Tävling via online-betalningssystemet Stripe. 

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

§119. Ekonomiärenden 

119.1. Resultat- och balansrapport 

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

per 2021-11-04. Ekonomin är god och håller sig inom budgeterade ramar. 

§120. Organisationsärenden 

120.1. 2021-10-12, 2021-10-14, 2021-10-19, 2021-10-2, 2021-10-26, 2021-10-28, 2021-11-02 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

120.2. 2021-10-12, 2021-10-14, 2021-10-19, 2021-10-2, 2021-10-26, 2021-10-28, 2021-11-02 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

120.3. 2021-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2021-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

120.4. 2021-11-01 SKK: Nya medlemmar 2021-10-01—2021-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

120.5. 2021-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2021-10-01—2021-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

120.6. 2021-11-01 SKK: Medlemslista 2021-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

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

121.1. Medlemmar i SRRS/AUK 

Jessica Persson rapporterade att Ulrika Källse efter förfrågan accepterat uppdraget som ledamot i 

SRRS/AUK. Styrelsen beslutade att tillsätta Ulrika Källse som ledamot i kommittén från och med 

2021-11-05 – 2022-12-31. 

Jessica Persson rapporterade att samtliga kommittémedlemmar har meddelat att de står till styrelsens 

förfogande 2022. Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande samt 

Cornelia L. Olsson och Jenny Jurnelius som ledamöter i kommittén för perioden 2022-01-01 – 2022-

12-31. 

121.2. Revidering av valphänvisningsregler 2022 

Jessica Persson anmälde jäv, som sammankallande i AUK, och deltog inte i styrelsens beslut. 

Styrelsen noterade uppdaterat förslag från SRRS/AUK och SRRS/MK gällande att regelförändringar i 

kursiv stil nedan införs i SRRS valphänvisningsregler: 

• ”Både hane och tik ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället. 

Hund som från och med 2022-01-01 är del i en parningskombination (såväl inom som utom 

Sverige) där parning har skett innan hanen eller tiken uppnått 30 månaders ålder tillåts inte tävla 

på SRRS vinnarlistor förrän tre år efter kullens födelsedatum. Parningsdag beräknas utifrån 

kullens födelsedatum minus 63 dagar. 

Syftet med tillägget är att minimera antalet hundar som används i avel före 30 månaders ålder. 

• ”Uppfödaren ska inför sina två första valphänvisningar, ha talat med angivna kontaktpersoner 

SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat minst två månader 

före parning). Med kull avses född valpkull.” 

Syftet med tillägget är att öka förutsättningen för att nyare uppfödare som nyttjar SRRS 

valphänvisning har haft muntligt uppfödarsamtal med SRRS/AUM och SRRS/MK. 

Styrelsen beslutade att fastställa reviderade valphänvisningsregler i enlighet med Bilaga 1 att vara 

gällande från och med 2022-01-01. 

§122. Mentalitetsärenden 

122.1. Medlemmar SRRS/MK 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga nuvarande medlemmar i SRRS/MK om de står till 

kommitténs förfogande 2022.  

122.2. Föreläsning SKK/KHMs mentalpool 

Styrelsen noterade att Jessica Persson inbjudits att, tillsammans med Erling Strandberg (SLU), 

föreläsa om mentalindex och SRRS mentalitetsarbete för SKK/KHMs mentalpool. 

§123. Tävlingsärenden 

123.1. Medlemmar SRRS/TK 

Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att tillfråga nuvarande medlemmar i SRRS/TK om de står 

till kommitténs förfogande 2022.  
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123.2. Revidering av listregler 2022 

Jessica Persson anmälde jäv, som sammankallande i AUK, och deltog inte i styrelsens beslut. 

Styrelsen noterade uppdaterat förslag från SRRS/AUK och SRRS/MK gällande att nedanstående regel 

införs på samtliga vinnarlistor: 

• Hund som från och med 2022-01-01 är del i en parningskombination (såväl inom som utom 

Sverige) där parning har skett innan både hanen och tiken uppnått 30 månaders ålder tillåts inte 

tävla på SRRS vinnarlistor förrän tre år efter kullens födelsedatum. Parningsdag beräknas utifrån 

kullens födelsedatum minus 63 dagar. 

Syftet med regeln är att minimera antalet hundar som används i avel före 30 månaders ålder. 

Styrelsen beslutade att ovanstående regel ska införas på samtliga vinnarlistor att vara gällande från 

och med 2022-01-01. 

§124. Kommunikationsärenden 

124.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att manusstopp 4/2021 är 2021-11-09. En påminnelse om manusstopp 

har skickats ut via e-post till lokalavdelningar och kommittéer. 

124.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

124.3. SRRS Årskrönika 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att inhämta offert för tryck av SRRS Årskrönika 2021 och 

distribution tillsammans med Ridgeback-Nytt nr 1/2022.  

§125. Sponsorer och samarbetspartners 

125.1. Agria 

Styrelsen noterade att Agria inte har skickat något underlag för årlig ersättning baserat på 

medlemsantal 2020. Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att kontakta Agria angående detta. 

125.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

125.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

§126. Rapport lokalavdelningar 

126.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Inget att rapportera. 

126.2. Riktlinjer för lokalavdelningarnas Facebookgrupper 

Inget att rapportera. 

§127. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§128. Övriga ärenden 

128.1. Kennelfullmäktige 2021 

Styrelsen noterade att Lars Åström inkommit med anteckningar från Kennelfullmäktige 2021. 

Lars Åström lämnade också en muntlig sammanfattning av vad som skett vid Kennelfullmäktige 

vilket styrelsen tackade för. 

128.2. Lokalavdelningarnas årsmöten 2021 

Styrelsen beslutade att respektive lokalavdelning själv beslutar om årsmötet ska hållas fysiskt eller 

digitalt under februari månad 2022. Styrelsen beslutade vidare att vid digitalt årsmöte ska en central 

representant medverka för att administrera programvaran samt agera oberoende rösträknare. 

128.3. SRRS Fullmäktigemöte 2022 

Styrelsen beslutade att nästa ordinarie fullmäktigemöte hålls digitalt söndagen den 10 april 2022 

klockan 10:00. SRRS ansvarar själva för mötesadministrationen. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att publicera inbjudan i Ridgeback-Nytt nummer 4/2021 och 

till Jessica Persson att publicera inbjudan på SRRS hemsida. 

128.4. Digital specialklubbskonferens 

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheterna att anordna en specialklubbskonferens under 2022. 

§129. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2021-11-18 klockan 19:30 via Zoom med fokus på 

remiss avseende förslag till nya typstadgar. 

§130. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1: SRRS VALPHÄNVISNINGSREGLER 

Regeländringar är understrukna nedan.  

 

Genom att ansöka om SRRS valphänvisning så bekräftar uppfödaren att SKKs Grundregler, 

Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs. 

För att erhålla SRRS valphänvisning ska följande krav uppfyllas: 

1. Uppfödaren ska skriftligen ha ansökt om SRRS Valphänvisning samt betalt 

valphänvisningsavgiften. Valpkull presenteras på SRRS Valphänvisning tidigast 60 dagar före 

beräknat parningstillfälle förutsatt att samtliga krav är uppfyllda vid publicering. 

2. Uppfödaren* ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. Upphör kennelinnehavares medlemskap i 

SRRS så kommer kullen att tas bort från valphänvisningen även om tid återstår av den inbetalda 

perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas. 

3. Uppfödaren* ska bedriva sin uppfödning i Sverige. Om uppfödaren innehar kennelnamn ska detta 

finnas registrerat hos Svenska Kennelklubben (SKK). 

4. Uppfödaren* ska inför sina två första rhodesian ridgebackkullar, för vilka man önskar kunna få 

valphänvisning, ha talat med angivna kontaktpersoner SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före 

parningstillfället (rekommenderat minst två månader före parning). Med kull avses född valpkull. 

5. Både hane och tik ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället. 

Hund som från och med 2022-01-01 är del i en parningskombination (såväl inom som utom 

Sverige) där parning har skett innan både hanen och tiken uppnått 30 månaders ålder tillåts inte 

tävla på SRRS vinnarlistor förrän tre år efter kullens födelsedatum. Parningsdag beräknas utifrån 

kullens födelsedatum minus 63 dagar. 

6. Föräldradjur ska före parning vara friröntgade (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna (HD). 

För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK. 

7. Föräldradjur bosatta i Norden och födda 2001-01-01 eller senare ska före parning vara friröntgade 

(grad ua, 0/0 eller motsvarande) på armbågarna (ED). För svenskregistrerad hund ska resultatet 

vara registrerat hos SKK. 

8. Föräldradjur ska före parning ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid 

bedömning före 2011-01-10) vid kvalitetsbedömning på officiell utställning. 

9. Valpkullens inavelsgrad ska inte överstiga 6,25 % (6,3 % avrundat till en decimal) beräknat på fem 

generationer. Beräkningen ska göras i SKKs Avelsdata. 

10. Uppfödaren* förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus. 

11. Uppfödaren* förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” till SRRS/AUK senast då 

valpkullen har uppnått 12 veckors ålder. Detta gäller oavsett om valparna blivit sålda eller ej. 

12. Uppfödaren* ska för föregående valpkull ha sänt in blanketten ”Data om valpkull”. Vid utebliven 

”Data om valpkull” kommer uppfödaren att nekas valphänvisning för nästkommande valpkull. 

*Med uppfödare avses samtliga registrerade delägare i en kennel. Det innebär t.ex att för att en 

kenneldelägare ska medges valphänvisning så måste valphänvisningsreglerna vara uppfyllda för 

föregående kull med samma kennelprefix även om denna har fötts upp av annan delägare i samma 

kennel.  

https://srrs.org/srrs/avel/utvardering/data-om-valpkull

