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§12. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ledamot Therese Doverot ersattes av suppleant Titti Jansson. 

12.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

12.2. Val av protokolljusterare 

Kristina Fält 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 fullmäktigemöte 2022-04-10 och SRRS/Cs konstituerande 

möte samma dag är justerade. 

§14. Bordlagda ärenden 

14.1. Lokala valberedningar 

Bordlades vid styrelsemöte 2022-02-23 §194.2. 

Efter lokalavdelningarnas årsmöten finns vakanser i flera av de lokala valberedningarna. 

• SRRS/Södra saknar sammankallande och två ledamöter 

• SRRS/Östra saknar sammankallande och en ledamot 

• SRRS/Norra saknar två ledamöter 

Att flera lokalavdelningar helt eller delvis saknar valberedning är mycket bekymmersamt inför 

förtroendevalen vid 2023 års årsmöten. 

Styrelsen uppdrog till berörda lokalstyrelser att innan 2022-09-01, i enlighet med SRRS stadgar för 

lokalavdelningar, hålla ett extra årsmöte där val av valberedning tas upp för behandling. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att delge lokalavdelningarna beslutet vid samverkansmöte 

2022-04-28. 

Punkten justerades omedelbart. 

§15. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§16. Rapport sekreterare 

16.1. 2022-02-25 SKK: Uppdatering styrelse 2022 

Styrelsen noterade att Jessica Persson rapporterat ny klubbstyrelse till SKK i enlighet med uppdrag 

vid styrelsemöte 2022-03-23 §210.2. 

16.2. 2022-03-24 SKK: Information om SKK Utställning 

Styrelsen noterade information från SKK gällande det pågående arbetet med ett nytt system för 

administration av utställningsverksamheten. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 
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16.3. 2022-03-28 SKK: Handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till handledarutbildning för SKKs uppfödarutbildning 2022-09-

24 – 2022-09-25 i Rotebro. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för beslut om 

deltagande inom ramarna för kommitténs budget. 

16.4. 2022-04-07 SKK: Kontroll av medlemskap vid tävling 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att det för närvarande inte går att kontrollera 

medlemskapet på tävlande via SBK Tävling p.g.a att det nya medlemssystemet och SBK Tävling ännu 

inte är sammankopplade. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

16.5. 2022-04-08 SKK: Åter hänvisning 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

16.6. 2022-04-12 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2022-02-04 

Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut och att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

16.7. 2022-04-13 SKK: SRD och brakycefala raser 

Styrelsen noterade information från SKK gällande SRD-rutiner.  

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

16.8. 2022-04-19 SKK: Icke hänvisning 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda. Informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

§17. Ekonomiärenden 

17.1. Ansökan om ekonomiskt bidrag till SRRS/Norras rasspecial 2022 

Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Norra som äskar ekonomiskt bidrag till milersättningar för 

funktionärer vid lokalavdelningens rasspecial 2022-07-10 till en uppskattad kostnad a’ 12.000 SEK. 

Som underlag har lokalstyrelsen bifogat budget för utställningen samt en kalkyl för reskostnader. 

Styrelsen gick igenom underlaget och identifierade ett flertal möjligheter till kostnadsreducering som i 

stället skulle ge ett ekonomiskt resultat a’ cirka -1.900 SEK för utställningen. 

Styrelsen beslutade att avslå SRRS/Norras begäran om bidrag då styrelsen anser att 

lokalavdelningens ekonomi kan bära en ekonomisk förlust a’ -1.900 SEK. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge SRRS/Norra styrelsens beslut och bilägga förslag till 

kostnadsreducerande åtgärder samt förslag till reviderad budget. 

§18. Organisationsärenden 

18.1. 2022-03-24, 2022-03-29, 2022-04-01, 2022-04-05, 2022-04-12, 2022-04-14 och 2022-04-19 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 
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18.2. 2022-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2022-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

18.3. 2022-04-01 SKK: Nya medlemmar 2022-03-01—2022-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

18.4. 2022-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2022-03-01—2022-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

18.5. 2022-04-01 SKK: Medlemslista 2022-03-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

Emma Johnsson lämnade mötet av tekniska orsaker. 

18.6. Revidering av föreningshandboken 

Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med förslag till reviderad version av SRRS 

Föreningshandbok, bl.a med anledning av SKKs direktiv om höjda milersättningar (protokoll 2022-

02-23 §186.3). 

Styrelsen beslutade att fastställa ”SRRS Föreningshandbok” version 8.0, med mindre justeringar, att 

vara gällande från och med 2022-04-21. 

18.7. Medlemsvärvning 

Styrelsen beslutade att hålla ett internt arbetsmöte för att diskutera olika aktiviteter som kan 

genomföras under året i medlemsvärvande syfte. Förslag som uppkommer vid detta möte tas upp till 

beslut vid närmast efterföljande styrelsemöte.  

§19. Avels- & uppfödarärenden 

19.1. Förslag gällande valpköparmedlemskap och uppfödarutbildning på SRRS hemsida 

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

Jessica Persson ersattes vid denna punkt av suppleant Lena Sköld. 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK inkommit med två förslag till förändring på SRRS hemsida. 

• Presentation av skänkt valpköparmedlemskap 

SRRS/AUK föreslår att på sidorna för uppfödarlista och valphänvisning synliggöra vilka 

uppfödare som har skänkt valpköparmedlemskap till ägarna i sin senaste valpkull. Syftet är att 

uppmärksamma potentiella valpköpare på att ett års gratis medlemskap finns och vilka uppfödare 

som skänkt detta, så att man kan välja uppfödare därefter ifall man tycker det är viktigt. 

Förhoppningsvis kan det också vara en uppmuntran till fler uppfödare att skänka 

valpköparmedlemskapet (som är gratis även för uppfödaren). 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget och uppdrog till SRRS/AUK att införa detta.  

• Presentation av SKKs uppfödarutbildning 

SRRS/AUK föreslår att på sidorna för uppfödarlista och valphänvisning synliggöra vilka 

uppfödare som har genomgått SKKs uppfödarutbildning under de senaste tio åren. Genomförd 

uppfödarutbildning säger inget om hur kunnig eller erfaren uppfödaren är i praktiken, men det 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-uppfodarutbildning-pa-distans/
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visar att uppfödaren har dokumenterad utbildning i ämnet ”avel & uppfödning inom SKK-

organisationen”. En tidsbegränsning (tio år) föreslås eftersom kunskap är färskvara. 

Syftet med presentationen på hemsidan är att: 

- tydliggöra för potentiella valpköpare vilka uppfödare som har dokumenterad utbildning och 

därmed kan förväntas ha en grundläggande kunskapsnivå 

- uppmärksamma de uppfödare som har investerat tid och pengar i att gå utbildningen 

- uppmuntra fler uppfödare att gå SKKs uppfödarutbildning 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, via SRRS Uppfödargrupp på Facebook, be om 

uppfödarnas åsikter gällande förslaget och återkoppla till styrelsen. 

§20. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§21. Tävlingsärenden 

21.1. Medlemmar i SRRS/TK 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte av tidsskäl. 

21.2. Verksamhetsberättelse 2021 & verksamhetsplan 2022 

Styrelsen noterade att Jessica Persson tillskrivit SRRS/TK och begärt kompletteringar av 

verksamhetsberättelsen 2021 och verksamhetsplanen 2022. 

21.3. Officiella utställningar 2024 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har skickat in ansökan till SKK om arrangemang av officiella 

utställningar 2024 i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2022-03-23 §215.3. 

21.4. Revidering SRRS tävlingsriktlinjer för officiell utställning 

Styrelsen noterade att Jessica Persson, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2022-03-23 §208.1, inkommit 

med ett förslag till revidering av SRRS ”Tävlingsriktlinjer för officiell utställning”. 

Styrelsen beslutade att fastställa ”Tävlingsriktlinjer för officiell utställning” version 8.0 med tillägg 

att vara gällande från och med 2022-04-21. 

21.5. SRRS tävlingsriktlinjer för officiell lydnadstävling 

Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med ett förslag till ”Tävlingsriktlinjer för officiell 

lydnadstävling”. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka förslaget till SRRS/TK med begäran om återkoppling 

innan nästa styrelsemöte. 

21.6. Lydnadstävling vid BISS-XX 

Annette Fröstberg rapporterade om tillvägagångssättet för arrangemang av officiell lydnadstävling 

enligt uppdrag vid styrelsemöte 2022-02-23 §191.4. 

21.7. Utskick till domare av rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade förslag om att skicka ut ett tryckt exemplar av raskompendiet till svenska 

exteriördomare av rhodesian ridgeback nu när utställningarna kommer igång igen efter pandemin. 

Styrelsen beslutade att avslå förslaget med motiveringen att kompendiet skickats ut till domarna i 

samband med att det togs fram (2009) och därefter kontinuerligt till nya domare som auktoriseras på 

rasen. Kostnaden för detta i relation till nyttan anses därmed inte vara motiverad. 
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§22. Kommunikationsärenden 

22.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

22.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

22.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§23. Sponsorer och samarbetspartners 

23.1. Agria 

Lars Åström rapporterade att han kommer att närvara vid ett handlingsplansmöte med Agria 2022-04-

25 i syfte att ta fram ett förslag till handlingsplan för 2022. 

23.2. Vafo 

Lars Åström rapporterade att han upprättat kontakt med Vafo. 

23.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

§24. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 

§25. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§26. Övriga ärenden 

26.1. Nytryck av välkomstfolder 

Styrelsen beslutade att beställa nytryck av välkomstfoldern med 400 exemplar förutsatt att kostnaden 

är likvärdig föregående tryckning. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att säkerställa att tryckkostnaden är ungefär densamma som 

tidigare samt uppdatera välkomstfoldern med rätt annons för Vafo innan den skickas för tryck. 

26.2. Rhodesian ridgeback 100 år 

Inget att rapportera. 

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

Inget att rapportera. Styrelsen uppdrog till Lars Åström att återuppta kontakten med författaren. 

26.4. Tackgåvor 

Styrelsen beslutade att skicka gåva som tack till avgående styrelseordförande Linda Fredholm, 

avgående styrelseledamot Marika Hollstedt, adjungerad kassör Sonja Nilsson, revisorerna Roland 

Göransson och Ulrika Källse samt rasinformatörer Christina & Björn Willner för deras arbete inom 

SRRS under 2021. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att ombesörja beställning av gåvor. 
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§27. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla ett arbetsmöte om medlemsvärvning 2022-05-09 klockan 19:30 via 

Zoom. 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2022-05-24 klockan 19:30 via Zoom. 

§28. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

  


