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§29. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

29.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

29.2. Val av protokolljusterare 

Therese Doverot utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

29.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§30. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS styrelsemöte 2022-04-21 är justerat. 

§31. Bordlagda ärenden 

31.1. Medlemmar i SRRS/TK 

Ärende bordlagt vid styrelsemöte 2022-04-21 § 21.1. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Therese Doverot som ledamot i SRRS/TK för perioden 2022-05-24 – 

2022-12-31. 

§32. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§33. Rapport sekreterare 

33.1. 2022-04-21 SKK: Åter hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

33.2. 2022-04-25 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

33.3. Medlemsenkät om livet med hund! 

Styrelsen noterade information från SKK om en medlemsenkät om livet med hund som är en del 

SKKs projekt ”Vision 2030”. Rasklubbar ombeds att sprida information om enkäten till sina 

medlemmar. 

Styrelsen noterade att information om enkäten har delats på SRRS Facebooksida och informationen 

lades till handlingarna. 

33.4. 2022-05-05 STOKK: Utställningssamarbete 2024 

Styrelsen noterade information från Stockholms Kennelklubb gällande möjlighet till samarrangemang 

av utställning i samband med STOKKs utställning 2024-07-19—20. Styrelsen beklagar att 

informationen inte kom tidigare då SRRS utställningsprogram för 2024 redan blivit fastställt. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.  
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33.5. 2022-05-18 SKK: Katalog för PC i Google - osäkra appar 

Styrelsen noterade information från SKKs IT-chef gällande att krav på säkerhetsinställningar vid 

utskick av utställningsbekräftelser via ”Katalog för PC”. Styrelsen noterade att Jessica Persson 

genomfört förändringarna i enlighet med SKKs instruktioner. Informationen lades till handlingarna.  

33.6. 2019-06-15 XXXXX: Dispensansökan examinator 

Styrelsen noterade förfrågan från exteriördomare XXXXX om att få göra examination för 

exteriördomare XXXXX vid XXXXX utställning XXXXX i XXXXX trots att domaren inte är utsedd 

som examinator för rhodesian ridgeback. 

Styrelsen beslutade att avstyrka att XXXXX medges dispens som examinator för rhodesian 

ridgeback. 

Beslutet fattades mot bakgrund av att SRRS styrelse vid två tidigare tillfällen har mottagit ansökningar 

från XXXXX om att få göra aspiranttjänstgöring för exteriördomare som inte är utsedda som 

examinatorer/aspirantdomare för rhodesian ridgeback. 

- Vid styrelsemöte XXXXX tillstyrkte styrelsen, i efterhand, att XXXXX medges dispens som 

aspirantdomare för rhodesian ridgeback vid XXXXX utställning XXXXX i XXXXX. 

- Vid styrelsemöte XXXXX avstyrkte styrelsen att XXXXX medges dispens som aspirantdomare 

för rhodesian ridgeback vid XXXXX utställning XXXXX i XXXXX. 

Styrelsen anser att dispensansökningar bör vara undantag och att de domare som klubben har utsett 

som examinatorer/aspirantdomare för rasen bör respekteras. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera XXXXX samt SKKs utbildningsavdelning samt 

SKKs Domarkommitté om styrelsens beslut. 

Styrelsen förklarar punkten omedelbart justerad. 

§34. Ekonomiärenden 

34.1. Rutiner för hantering av höjd milersättning 

Styrelsen noterade att Anders Cronhäll muntligen informerat om SRRS uppdaterade resepolicy och 

gällande rutiner för utbetalning av höjd milersättning vid samverkansmöte 2022-04-28. 

Styrelsen noterade vidare att Jessica Persson även skickat skriftlig information om rutiner för 

utbetalning av höjd milersättning till lokalavdelningarna via e-post 2022-05-22. 

§35. Organisationsärenden 

35.1. 2022-04-26, 2022-03-29, 2022-04-28, 2022-05-03, 2022-05-05, 2022-05-12, 2022-05-17 och 2022-

05-19 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

35.2. 2022-05-01 SKK: Medlemsstatistik 2022-04-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

35.3. 2022-05-01 SKK: Nya medlemmar 2022-04-01—2022-04-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 
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35.4. 2022-05-01 SKK: U-märkta medlemmar 2022-04-01—2022-04-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

35.5. 2022-05-01 SKK: Medlemslista 2022-04-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

35.6. Ändrad ansvarig utgivare 

Styrelsen noterade att ansvarig utgivare för Ridgeback-Nytt och srrs.org har ändrats till Anders 

Cronhäll i enlighet med beslut vid styrelsens konstituerande styrelsemöte 2022-04-10 §7. 

Ändringsbeviset finns hos SRRS sekreterare och en digital kopia har sparats i SRRS Dropbox. 

35.7. Lokala valberedningar 

Inget att rapportera. 

35.8. Medlemsvärvning 

Styrelsen noterade att det planerade arbetsmötet om medlemsvärvning 2022-05-09 fick ställas in p.g.a. 

för många av deltagarna anmälde förhinder. Ny tidpunkt för arbetsmöte bokas efter sommaren. 

§36. Avels- & uppfödarärenden 

36.1. Förslag gällande uppfödarutbildning på SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att hon, i enlighet med uppdrag från styrelsemöte 2022-04-21 §19.1, via 

facebookgruppen ”SRRS Uppfödare” bett om uppfödarnas åsikter gällande att på SRRS hemsida 

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

Sammanfattningsvis var uppfödarna negativa till förslaget. 

Styrelsen beslutade att avstyrka SRRS/AUKs förslag i dagsläget. 

36.2. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 2023-2027 

Jessica Persson rapporterade, i egenskap av sammankallande i SRRS/AUK, att arbetet med revidering 

av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) pågår. 

Planen för revideringsarbetet är att under våren och hösten 2022 hålla en digital workshop per avsnitt 

Avelsstruktur, Hälsa, Mentalitet & funktion samt Exteriör där uppfödare och övriga medlemmar i mån 

av plats är välkomna att delta. Vid workshoparna sker en genomgång av hur det ser ut i rasen just nu 

och förslag till mål & strategier för de kommande fem åren diskuteras i s.k ”breakout-rooms”. För att 

RAS-träffarna ska bli så givande som möjligt kommer några av avsnitten att inledas med en 

föreläsning i syfte att säkerställa att deltagarna besitter samma grundkunskap i diskussionerna. 

Följande RAS-träffar är planerade i nuläget: 

• 2022-05-25 Avelsstruktur del 1/2, föreläsning om "grundläggande genetik, genetisk variation och 

bevarandeavel" med Göran Andersson (SLU). 

• 2022-06-08 Avelsstruktur del 2/2, workshop 

• 2022-06-22 Exteriör del 1/1, workshop 

36.3. Uppföljning rasinformatörer 

Anders Cronhäll rapporterade att han varit hållit en muntlig avstämning med rasinformatörerna 

Christina & Björn Willner. Under 2021 har det inkommit 30–40 samtal, men samtalen går i vågor. 

Både Christina & Björn fortsätter att stå till förfogande för uppdraget vilket styrelsen tackar för.  

 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-uppfodarutbildning-pa-distans/
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§37. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§38. Tävlingsärenden 

38.1. Verksamhetsberättelse 2021 & verksamhetsplan 2022 

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

verksamhetsberättelsen 2021 och verksamhetsplanen 2022 senast 2022-04-30. Inget svar har 

inkommit och påminnelse har skickats. 

38.2. Officiella utställningar 2024 

Styrelsen noterade att SKK har godkänt SRRS ansökning om arrangemang av officiella utställningar 

2024 enlig nedan. 

• 2024-05-18 SRRS/Östra Strängnäs KK  Strängnäs 1 hancert & 1 tik 

• 2024-07-27 SRRS/Norra Dekarsögården  Bonässund 1 hancert 

• 2024-07-28 SRRS/Norra Dekarsögården  Bonässund 1 tikcert 

• 2024-08-11 SRRS/Västra Skutberget  Karlstad  1 hancert & 1 tik 

• 2024-09-15 SRRS/Södra Röstånga Gästis Höör  1 hancert & 1 tik 

38.3. SRRS tävlingsriktlinjer för officiell lydnadstävling 

Styrelsen noterade att Jessica Persson att skickat förslaget till SRRS/TK med begäran om återkoppling 

senast 2022-06-15. 

38.4. Lydnadstävling vid BISS-XX 

Styrelsen beslutade att från och med tävlingsåret 2023 är arrangemang av lydnadstävling inte 

obligatoriskt i samband med BISS-XX.  

Styrelsen beslutade att arrangören av BISS-XX, utöver utställning, ska anordna en officiell 

tävlingsgren i SRRS regi under samma helg som utställningen. Officiell tävlingsgren kan vara 

lydnadstävling, rallylydnadstävling eller noseworktävling. 

Arrangören ska, i samband med ansökan om BISS-XX, meddela styrelsen vilken tävlingsgren som 

önskas arrangeras. Ansökan om tävlingsarrangemang ska, efter godkännande från styrelsen, ske i 

enlighet med rutiner utfärdade av tävlingsgrenens huvudman. 

Styrelsen beslutade att nedanstående vandringspriser ska utgå efter tävlingsåret 2022, d.v.s sista året 

som arrangemang av lydnadstävling är obligatoriskt i samband med BISS-XX. 

• Kennel Finnridge's VP - Simbas cup till bästa samspelet 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att kontakta donatorn och tillfråga vilken hund/ägare som 

ska tilldelas priset för alltid samt huruvida albumet med inteckningar ska återgå till donatorn, 

tillfalla SRRS eller tillfalla mottagaren av priset. 

• Mizettes VP till bästa lydnadstik 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta donatorn och tillfråga vilken hund/ägare som 

ska tilldelas priset för alltid. 

• Annas VP till bästa lydnadsekipage 

Donatorn är avliden. Styrelsen beslutade att vandringspriset för alltid tillfaller den hund som 

erövrar priset vid BISS-22 och att albumet med inteckningar tillfaller SRRS. 
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• Monomotapa’s VP till högsta lydnadspoäng 

Donatorn är avliden. Styrelsen beslutade att vandringspriset för alltid tillfaller den hund som 

erövrar priset vid BISS-22. 

§39. Kommunikationsärenden 

39.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att manusstopp för nummer 2/2022 är 2022-05-23. 

39.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att hemsidan, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2022-04-21 §19.1, 

har uppdaterats med presentation av de uppfödare på uppfödarlistan som skänkt 

valpköparmedlemskap för sin senaste valpkull.  

39.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§40. Sponsorer och samarbetspartners 

40.1. Agria 

Styrelsen noterade att Lars Åström inkommit med minnesanteckningar från handlingsplansmöte med 

Agria 2022-04-25. 

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplanen med justeringen att hederspriserna fördelas mellan 

SRRS officiella tävlingsarrangemang. 

Styrelsen noterade att SRRS kassör har fakturerat Agria den rörliga ersättningen per 2021-12-31. 

40.2. Vafo 

Jessica Persson rapporterade att sponsringsunderlaget har uppdaterats i enlighet med det nya avtalet 

samt att information om avtal och sponsringsunderlag har skickats ut till lokalavdelningarna. 

40.3. Arrak Outdoor 

Styrelsen noterade att en medlem fått fel storlek på jacka som köpts under Arrak-kampanjen.  

Styrelsen beslutade att personen ska få en ny jacka i rätt storlek på SRRS bekostnad då SRRS orsakat 

felet.  

§41. Rapport lokalavdelningar 

41.1. Samverkansmöte 2022-04-28 

Anders Cronhäll lämnade en muntlig rapport av vad som diskuterats vid samverkansmöte 2022-04-28. 

41.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2022-04-21 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2022-04-21. 

§42. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§43. Övriga ärenden 

43.1. Nytryck av välkomstfolder 

Styrelsen noterade att en ny upplaga välkomstfoldern har tryckts upp och levererats till Sonja Nilsson. 

43.2. Rhodesian ridgeback 100 år 

Anders Cronhäll rapporterade att lokalavdelningarna vid samverkansmötet diskuterat att hålla en RR-

dag med gemensamt datum över landet. Inget datum har beslutats. Styrelsen poängterade vikten av att 

bestämma ett datum så att informationen kan gå ut i Ridgeback-Nytt nr 2/2022. 

Styrelsen diskuterade möjligheten att, med anledning av jubileet, subventionera middagen vid BISS 

för SRRS medlemmar.  

Styrelsen beslutade att subventionera middagen med 150 SEK per kuvert under förutsättning att 

SRRS/Västra inte har något att invända.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SRRS/Västras ordförande och stämma av 

förslaget.  

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

Inget att rapportera. 

43.4. Tackgåvor 

Styrelsen beslutade att skicka gåva á maximalt 400 SEK/st som tack till avgående valberedning Kjell 

Rörström och Maria Kierkegaard Lundström. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att ombesörja beställning av gåvor. 

§44. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2022-06-20 klockan 19:30 via Zoom. 

§45. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

  


