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PROTOKOLL 

§84. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ledamot Therese Doverot ersattes av suppleant Emma Johnsson och ledamot 

Annette Fröstberg ersattes av suppleant Tori Malm t.o.m §92.1. 

84.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

84.2. Val av protokolljusterare 

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

84.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§85. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS styrelsemöte 2022-08-15 är justerat. 

§86. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§87. Rapport AU 

Vid tidpunkten för beslutet har SRRS Arbetsutskott bestått av Anders Cronhäll (ordförande) samt 

Jessica Persson och Kristina Fält (ledamöter). 

87.1. Gåva föreläsare 

SRRS/AU noterade förfrågan från SRRS/AUK om att skicka en blombukett till Bodo Bäckmo för 

som tack för föreläsning 2022-09-07 och 2022-09-14. 

SRRS AU beslutade att tillstyrka inköp av blombukett a’ cirka 400 SEK. Anders Cronhäll 

ombesörjer beställning. 

Styrelsen beslutade att fastställa AUs beslut. 

 

Tori Malm anslöt till mötet. 

§88. Rapport sekreterare 

88.1. 2022-08-16: Ansökan från exteriördomare om utökning av rasregister 

Styrelsen noterade ansökan från exteriördomare XXXXXXXXX om att utöka sitt rasregister med 

rhodesian ridgeback. 

Styrelsen beslutade att avstyrka ansökan då den nästan helt saknar information om att domaren har 

utbildat sig på rasen i enlighet med SRRS riktlinjer, som finns tillgängliga via klubbens hemsida 

srrs.org. Domaren har tyvärr inte kontaktat någon representant i SRRS styrelse, för att presentera sig 

och informera om sitt intresse att utbilda sig på att döma rasen, så styrelsen har inte heller haft 

möjlighet att ge vägledning på annat sätt. 

Styrelsen välkomnar att domaren inkommer med en ny ansökan om utökning av rasregister när SRRS 

riktlinjer är uppfyllda. Styrelsen önskar även att ansökan föregås av kontakt med representant i SRRS 
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styrelse så att klubben har möjlighet att ha en dialog med domaren och vid behov kunna ge stöd och 

vägledning under utbildningens gång. 

88.2. 2022-08-18 SKK: Inbjudan till avelskonferens 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK/AK till SKKs Avelskonferens på temat ”Varför har det blivit så 

svårt att välja avelsdjur?” som äger rum 2022-11-12 – 2022-11-13 på Lidingö. 

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

deltagande.  

Jessica Persson rapporterade, i egenskap av sammankallande i SRRS/AUK, att Cornelia Lundblad 

Olsson är anmäld till konferensen. 

88.3. 2022-09-01 SKK: Information från Medlemsservice 

Styrelsen noterade information från SKKs medlemsservice. Informationen lades till handlingarna utan 

åtgärd. 

88.4. 2022-09-02 SKK: SKK 2030 åker på turné 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att SKK 2030 kommer att åka på Sverigeturné för 

att träffa så många medlemmar som möjligt mellan 2022-09-13 – 2022-11-17. Styrelsen noterade 

vidare att information om turnén och dess program har publicerats på SRRS officiella Facebooksida 

samt delats i SRRS lokala Facebookgrupper. 

88.5. 2022-09-02 Västra Kennelklubben: Välkommen att ställa ut på Rasklubbstorget på MyDOG 2023 

Styrelsen noterade inbjudan till att medverka vid rasklubbstorget på MyDOG 2023.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/Västra för beslut 

om deltagande.  

88.6. 2022-09-07 SKK: Enkät från SKKs Utbildningskommitté 

Styrelsen noterade enkät från SKKs utbildningskommitté i syfte att kommittén ska få en bättre 

förståelse för vilket behov av utbildningsstöd som finns i organisationen. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har besvarat enkäten och ärendet lades till handlingarna. 

88.7. 2022-09-11: Ansökan från exteriördomare Sonny Ström om utökning av rasregister 

Styrelsen noterade ansökan från exteriördomare Sonny Ström om att utöka sitt rasregister med 

rhodesian ridgeback. 

Styrelsen beslutade att tillstyrka ansökan och önskar domaren lycka till med sin framtida 

domartjänstgöring. 

88.8. 2022-09-12 SKK: Inbjudan till hundrastorget vid SHM 2022 

Styrelsen noterade inbjudan till att medverka vid rasklubbstorget på Stockholm HUNDmässa 2022. 

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

deltagande. 

88.9. 2022-09-14 SKK: Utbildning för Certifierad Utställningsarrangör 

Styrelsen noterade inbjudan till utbildning av Certifierade Utställningsarrangörer (CUA) 2022-10-08 i 

Rotebro. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 
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88.10. 2022-09-14 SKK: Digital rasklubbsträff 

Styrelsen noterade inbjudan till digitala rasklubbsträffar 2022-10-12 på temat ”Att utvärdera 

hälsoprogram” och 2022-11-23 på temat ”att arbeta med RAS”. 

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

deltagande. 

88.11. 2022-09-16 SKK: Utbildning för erfarna årsmötesordföranden 

Styrelsen noterade inbjudan till utbildning av erfarna årsmötesordföranden med önskemål om 

intresseanmälan senast 2022-11-01. 

Styrelsen noterade att Anders Cronhäll anmält sitt intresse för utbildningen. 

88.12. 2022-09-16 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2022-08-26 

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

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

88.13. 2022-09-19 SKK: Digitala årsmöten 2023 

Styrelsen noterade SKK Föreningskommittés VU-beslut om att det under 2023 ska vara möjligt för 

SKKs medlemsorganisationer att genomföra års- och fullmäktigemöten digitalt under förutsättning att 

vissa krav är uppfylls. Informationen lades till handlingarna. 

§89. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§90. Organisationsärenden 

90.1. 2022-06-21, 2022-06-28, 2022-06-30, 2022-07-05, 2022-07-07, 2022-07-12, 2022-07-19, 2022-07-21, 

2022-07-26, 2022-07-28, 2022-08-02, 2022-08-09 och 2022-08-12 SKK: Nya ägare i raser 

tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

90.2. 2022-07-01 SKK: Medlemsstatistik 2022-06-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.3. 2022-07-01 SKK: Nya medlemmar 2022-06-01—2022-06-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.4. 2022-07-01 SKK: U-märkta medlemmar 2022-06-01—2022-06-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.5. 2022-07-01 SKK: Medlemslista 2022-06-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

90.6. 2022-08-01 SKK: Medlemsstatistik 2022-07-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 
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90.7. 2022-08-01 SKK: Nya medlemmar 2022-07-01—2022-07-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.8. 2022-08-01 SKK: U-märkta medlemmar 2022-07-01—2022-07-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.9. 2022-08-01 SKK: Medlemslista 2022-07-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

90.10. Lokala valberedningar 

Styrelsen noterade att vid styrelsemöte 2022-04-21 §14.1 har uppdrag givits SRRS/Södra, 

SRRS/Östra och SRRS/Norra att innan 2022-09-01 hålla ett extra årsmöte där val av valberedning tas 

upp för behandling. 

• SRRS/Södra saknar sammankallande och två ledamöter 

• SRRS/Östra saknar sammankallande och en ledamot 

• SRRS/Norra saknar två ledamöter 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra har kallat till extra årsmöte 2022-09-25, som hålls digitalt, för val 

av valberedning. Kandidater finns till samtliga poster. 

Styrelsen noterade vidare att SRRS/Östra och SRRS/Norra inte har inkommit till styrelsen med något 

datum för extra årsmöte och inte skickat ut någon kallelse till sina medlemmar. 

Styrelsen diskuterade noga problematiken med att få verksamheten att fungera inom vissa 

lokalavdelningar och också det faktum att SRRS/Östra och SRRS/Norra helt verkar ignorera det 

uppdrag man fått av styrelsen. Särskilt allvarligt ses det eftersom uppdraget innebär att säkerställa 

efterlevnad av lokalavdelningarnas stadgar som är fundamentet för lokalavdelningarnas verksamhet. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll, Tori Malm och i mån av tid Jessica Persson att kalla 

SRRS/Norras styrelse till et möte om lokalavdelningens framtid. Anders Cronhäll kontaktar 

lokalstyrelsen med förslag på mötesdatum. 

Styrelsen uppdrog till Anders Cronhäll att på nytt påminna SRRS/Östra om att deras extra årsmöte 

måste hållas snarast så att den valberedning som tillsätts har möjlighet att utföra sitt uppdrag innan 

lokalavdelningens årsmöte i februari 2023. 

90.11. Medlemsvärvning 

Inget att rapportera. 

§91. Avels- & uppfödarärenden 

91.1. 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. Via SRRS hemsida är det möjligt att följa hur arbetet 

framskrider.  

• 2022-09-07 och 2022-09-14 Hälsa del 1/3 och 2/3, föreläsning HD med Bodo Bäckmo i två delar 

har genomförts med mycket positiv respons från deltagarna. 29 personer, inklusive SRRS/AUK, 

var anmälda varav 20 deltog. En inspelning av föreläsningarna har kunnat ses i efterhand. 

Följande RAS-träffar är planerade i nuläget: 

• 2022-09-28 Hälsa del 3/3, workshop 
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• 2022-10-17 Mentalitet del 1/1, workshop 

§92. Mentalitetsärenden 

92.1. Mentalindex för rhodesian ridgeback baserat på BPH 

Jessica Persson rapporterade att mentalindex för rhodesian ridgeback baserat på BPH publicerades på 

SRRS hemsida 2022-09-25. 

Jessica Persson har, på uppdrag av SRRS/MK, hållit två digitala utbildningstillfällen (samma innehåll) 

2022-09-22 och 2022-09-24 i syfte att medlemmarna ska förstå både hur indexet är tänkt att användas 

och hur man rent praktiskt genomför en provparning för att få fram preliminärt kullindex på SRRS 

hemsida. 

 

Annette Fröstberg anslöt till mötet. 

§93. Tävlingsärenden 

93.1. 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 på nytt. 

93.2. SRRS tävlingsriktlinjer för officiell lydnadstävling 

Styrelsen noterade att SRRS/TK återrapporterat att de inte har några användningar mot SRRS/Cs 

förslag till ”Tävlingsriktlinjer för lydnadstävling” med tillhörande tjänstgöringsavtal. 

Styrelsen beslutade att fastställa tävlingsriktlinjerna version 1.0 att vara gällande fr.o.m 2022-10-01. 

93.3. Lydnadstävling vid BISS-XX 

Inget att rapportera. 

§94. Kommunikationsärenden 

94.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att nummer 3/2022 har skickats till tryck och distribueras enligt plan 

under vecka 39. 

94.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att mentalindex samt möjlighet att genomföra provparning för att bl.a få 

fram preliminärt kullindex har driftsatts på srrs.org 2022-09-25. 

94.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§95. Sponsorer och samarbetspartners 

95.1. Agria 

Inget att rapportera. 

95.2. Vafo 

Inget att rapportera. 
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95.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

§96. Rapport lokalavdelningar 

96.1. Samverkansmöte 

Anders Cronhäll rapporterade från samverkansmöte 2022-08-23. 

96.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2022-08-29 och 2022-09-20 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna. 

§97. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§98. Övriga ärenden 

98.1. Rhodesian ridgeback 100 år 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra, SRRS/Västra och SRRS/Östra hållit jubileumsaktivitet  

2022-09-17, vilket varit mycket lyckat. SRRS/Norras aktivitet är flyttad till 2022-09-24. 

Styrelsen noterade också att inköpet av jubileumsgåva, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2022-

09-20 §60.3, har avbokats då leverantören tyvärr inte kunde leverera i tid till jubileumsaktiviteten. 

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

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att informera på hemsidan och på SRRS officiella 

Facebooksida om att boken kan förbeställas t.o.m 2022-10-31. 

Styrelsen beslutade också att justera beslut §81.2 avseende prissättningen till 225 SEK/exemplar 

exklusive frakt och 295 SEK/exemplar inklusive frakt inom Sverige för medlem. Priset för icke 

medlem är 350 SEK inklusive frakt inom Sverige. 

98.3. Fullmäktigemöte 2023 

Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2023 ska hållas digitalt 2023-04-16 kl. 10:00. 

§99. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2022-10-18 klockan 19:30 via Zoom. 

§100. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

  


