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PROTOKOLL 

§148. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

Persson ersattes av Lilly-Ann Forsman och ledamot Therese Doverot ersattes av Annette Fröstberg. 

148.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

148.2. Val av protokolljusterare 

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

148.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§149. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2021-11-04 o och 2021-11-24 är 

justerade. 

§150. Bordlagda ärenden 

150.1. Artiklar prrylboden 

Förslag till nya artiklar till Prrylbodens sortiment bordlades vid styrelsemöte 2021-11-24 §145.2. 

Styrelsen diskuterade olika förslag på hund- och fritidsrelaterade profilprodukter som kan ingå i 

Prrylbodens sortiment. 

Styrelsen beslutade att fortsätta utvärderingen av trepunktsryggsäck och sportflaska. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att kontakta en leverantör och be om provexemplar. 

§151. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§152. Rapport sekreterare 

152.1. 2021-11-25 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan vidare åtgärd. 

152.2. 2021-12-01 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2021-10-08. Inga ägare av 

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

152.3. 2021-12-02 SKK: Åtgärder mot Covid-19 

Styrelsen noterade information från SKK gällande åtgärder mot Covid-19.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till lokalstyrelserna och 

kommittéerna för kännedom. 
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152.4. 2021-12-07 SKK: KF_protokollet 

Styrelsen noterade protokoll från Kennelfullmäktige 2021-10-23/24 och informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

152.5. 2021-12-10 SKK: Föreningskunskap på distans 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till distanskursen ”Föreningskunskap på distans” med start 

2022-01-26.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till lokalstyrelserna för 

kännedom. 

152.6. 2021-12-10 SKK: Diplomerad avelsfunktionär 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till distanskurs i avels och genetik med start 2021-01-19 samt 

till helgkurs för avelsfunktionärer 2022-02-05/06. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/AUK för beslut om 

deltagande inom ramarna för kommitténs budget. 

152.7. 2021-12-13 SKK: Medlemsantal 2021 

Styrelsen noterade information från SKK till klubbar som själva administrerar sitt medlemsregister att 

skicka in medlemsantal per 2021 senast 2022-01-31. Styrelsen noterade att SRRS inte är berörda 

eftersom medlemsregistret administreras av SKK och informationen lades till handlingarna utan 

åtgärd. 

§153. Ekonomiärenden 

153.1. Resultat- och balansrapport 

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

per 2021-12-15. Ekonomin är god och håller sig inom budgeterade ramar. 

§154. Organisationsärenden 

154.1. 2021-11-25, 2021-11-30, 2021-12-02, 2021-12-07, 2021-12-14 och 2021-12-16 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

154.2. 2021-11-25, 2021-11-30, 2021-12-02, 2021-12-07, 2021-12-14 och 2021-12-16 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

154.3. 2021-12-01 SKK: Medlemsstatistik 2021-11-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

154.4. 2021-12-01 SKK: Nya medlemmar 2021-11-01—2021-11-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

154.5. 2021-12-01 SKK: U-märkta medlemmar 2021-11-01—2021-11-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 
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154.6. 2021-12-01 SKK: Medlemslista 2021-11-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

§155. Avels- & uppfödarärenden 

155.1. Revidering av valphänvisningsregler 2022 

Avseende minimiålder 30 månader vid parning har SRRS styrelse noterat att formuleringen av 

komplementet till denna regel, fastställt 2021-11-04 §121.2, kan missuppfattas till bl.a att samtliga 

avkommor i en kombination med för unga avelsdjur är förhindrade att tävla på vinnarlistorna. Detta är 

inte avsikten och styrelsen beslutade att justera formuleringen enligt följande: 

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

Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda 

föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. 

Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.” 

Motsvarande skrivning införs i reglerna för SRRS vinnarlistor. 

§156. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§157. Tävlingsärenden 

157.1. Medlemmar SRRS/TK 

Lilly-Ann Forsman rapporterade att Paula Pukk och Charlotte Ekenstierna har meddelat att de står till 

styrelsens förfogande 2022 medan Lilly-Ann Forsman och Gisela Lindberg önskar avsluta sitt 

uppdrag i kommittén vid årsskiftet. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Paula Pukk som sammankallande samt Charlotte Ekenstierna som 

ledamot i kommittén för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 

157.2. Tävlingsriktlinjer 

SRRS/TK har inkommit med förslag till justering av SRRS tävlingsriktlinjer punkt 2.13 

”Arrangemang av BISS-XX” avseende turdoningen i vilken lokalavdelningarna ansvarar för att 

arrangera BISS-XX. SRRS/TK föreslår att turordningen från och med 2022 ändras till SRRS/Västra, 

SRRS/Södra, SRRS/Norra, SRRS/Östra. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet tills lokalavdelningarnas ansökningar om officiella 

utställningsarrangemang 2024 har kommit SRRS/C tillhanda. 

157.3. Lydnadstävling vid BISS-XX 

SRRS/TK har inkommit med önskemål om att få ta del av SRRS/Cs tankar gällande obligatoriskt 

arrangemang av officiell lydnadstävling i samband med BISS-XX.  

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

§158. Kommunikationsärenden 

158.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 4/2022 har skickats till tryckerier och bör nå 

medlemmarna inom närmsta veckan. Johan rapporterade vidare att tidningens upplaga ökar för varje 

nummer, vilket är mycket glädjande. 
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158.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

158.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§159. Sponsorer och samarbetspartners 

159.1. Agria 

Lilly-Ann Forsman rapporterade att ett möte är planerat med Agria 2021-12-18 för att diskutera det 

fortsatta samarbetet. Lilly-Ann Forsman representerar SRRS vid mötet. 

159.2. Brit Care 

Lilly-Ann Forsman rapporterade att hon försöker komma i kontakt med Vafo för diskussion om 

fortsatt samarbete. 

159.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

§160. Rapport lokalavdelningar 

160.1. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2021-12-05 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

§161. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§162. Övriga ärenden 

162.1. Försäljning av boken ”Ridgeback Revealed” i svensk översättning 

Författaren Timmy U. Ralfe har inkommit med förfrågan om SRRS är intresserade av att vara 

återförsäljare av en svensk översättning av boken ”Ridgeback Revealed” på den svenska marknaden. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

§163. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2022-01-19 klockan 19:30 via Zoom. 

§164. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

  


