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PROTOKOLL 

§121. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Titti Jansson. 

121.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

121.2. Val av protokolljusterare 

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

121.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§122. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS ordinarie styrelsemöte 2022-10-20 samt extra styrelsemöte 

2022-11-14 är under justering. 

§123. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§124. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

 

Annette Fröstberg anslöt till mötet. 

§125. Rapport sekreterare 

125.1. 2022-10-21: Specialklubbskonferens 

Styrelsen noterade inbjudan till SKKs specialklubbskonferens som äger rum 2023-01-28—2023-01-

29 i Sollentuna. Sista dag för anmälan är 2022-11-25. 

Styrelsen beslutade att Lars Åström och Lena Sköld deltar vid konferensen. Jessica Persson 

ombesörjer sin anmälan via SKK Klubbshop. 

125.2. 2022-10-27 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

125.3. 2022-10-31 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

125.4. 2022-11-03 SKK: Utskick om BPH arrangörer 

Styrelsen noterade att SKK söker nya BPH-arrangörer samt erbjuder central utbildning av nya BPH-

beskrivare och testledare. 

Styrelsen beslutade att SRRS inte ska vara arrangör i nuläget då klubben saknar tillgång till mark och 

BHP-bana. 
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125.5. 2022-11-07 SKK: Inbjudan till möte om SKK 2030 

Styrelsen noterade att SKK inbjuder special- och verksamhetsklubbar till ett digitalt möte med 

visionsgruppens styrgrupp 2022-12-01 via Zoom. 

Styrelsen beslutade att Kristina Fält, Jessica Persson och Titti Jansson deltar vid mötet. 

I inbjudan ombeds klubbarna också att förbereda två eller tre frågor som är särskilt viktiga för er. 

Styrelsen enades om: 

- En kennelklubbsorganisation som medlemmarna känner samhörighet med och är stolta över samt 

vill representera och vara delaktiga i. 

- Rashundars fysiska och mentala hälsa och välmående på både kort och lång sikt. 

125.6. 2022-11-11 SKK: Ansökningar preparandkurs 2023 

Styrelsen noterade att SKKs utbildningsavdelning önskar att klubben yttrar sig om sökanden till SKKs 

preparandkurs för blivande exteriördomare 2023 som berör SRRS. 

Styrelsen har inte kännedom om den sökande och kan således inte kommentera personens lämplighet 

och kynologiska kunnande.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sända SRRS yttrande till SKKs utbildningsavdelning senast 

2023-01-18. 

125.7. 2022-11-14 SKK: Styrelseprotokoll 

Styrelsen noterade att ny mottagare av styrelseprotokoll hos SKK är Lotta Gry (ersätter Annika 

Klang). 

125.8. 2022-11-15 SKK: CS beslut ang. domare som dömt i Ryssland & Belarus 

Styrelsen noterade protokollsutdrag från SKK/CS möte 2022-11-08/09 där man meddelar att domare 

för utställning, prov och tävling som dömt i Ryssland och Belarus efter 2022-02-24 inte får döma på 

svenska officiella utställningar, prov eller tävlingar. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK och 

lokalstyrelserna för kännedom. 

125.9. 2022-11-18 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2022-10-21 

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

handlingarna utan åtgärd. 

125.10. 2022-10-17 SvAK: Angående SKK:s planer på att registrera border collie som inte är rastypiska 

Styrelsen noterade kopia på skrivelser från Griffon Fauve de Bretagne klubben, Svenska 

Wachtelhundklubben, Svenska Irländsk Setterklubben, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, 

Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, Svenska Brukshundklubben, Svenska Älghundklubben och 

Svenska Dvärghundsklubben där klubbarna uttrycker sitt stöd för Svenska Vallhundsklubbens 

ifrågasättande av en eventuell avveckling av hälsoprogram nivå 3 för border collie (se protokoll 2022-

10-18 §105.13). 

Styrelsen noterade vidare en skrivelse i ärendet från SKKs ordförande och SKK/AKs ordförande där 

man förtydligar att de enda beslut som har fattats hittills är att samla in underlag och göra en 

konsekvensanalys. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

§126. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 
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§127. Organisationsärenden 

127.1. 2022-10-18, 2022-10-20, 2022-10-27, 2022-11-01, 2022-11-03, 2022-11-09, 2022-11-11 och 2022-

11-17 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

127.2. 2022-11-01 SKK: Medlemsstatistik 2022-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

127.3. 2022-11-01 SKK: Nya medlemmar 2022-10-01—2022-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

127.4. 2022-11-01 SKK: U-märkta medlemmar 2022-10-01—2022-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

127.5. 2022-11-01 SKK: Medlemslista 2022-10-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

127.6. Lokala valberedningar 

- SRRS/Norra 

Anders Cronhäll rapporterade att SRRS/Norras styrelse haft ett nytt styrelsemöte där flera säger 

sig vilja sitta kvar i styrelsen nästa år. Någon skrivelse till medlemmarna om situationen inom 

lokalavdelningen har således inte skickats ut. 

SRRS/Norras styrelse har genom en skrivelse påtalat att de inte anser att det är långsiktigt 

ekonomiskt hållbart att SRRS/Norra själva ska stå för sina reskostnader på grund av de stora 

avstånden inom lokalområdet. 

Styrelsen diskuterade situationen ingående. Utgångspunkten för varje lokalstyrelse måste vara att 

hitta former för att bedriva den lokala verksamheten utifrån de geografiska, ekonomiska och 

resursmässiga förutsättningar som finns inom lokalområdet. 

Personer som arbetar ideellt med att anordna olika aktiviteter för lokalavdelningens medlemmar 

ska självklart ta ut milersättning i enlighet med SRRS resepolicy. Då milersättningar är en stor 

utgiftspost vid fysiska aktiviteter kan det innebära att andelen fysiska aktiviteter behöver reduceras 

till förmån för exempelvis digitala aktiviteter samt att arrangemangen, sammantaget under året, 

genererar intäkter (t. ex deltagaravgifter) som ger kostnadstäckning. 

Styrelsen noterade vidare att SRRS Fullmäktigemöte 2020-04-18 (§17.2), efter motion från 

SRRS/Norra genom Linda Calamnius, beslutade att inte bevilja SRRS/ Norra ett årligt bidrag á 

15.000 SEK till reseersättningar fr.o.m 2020 och tillsvidare. 

- SRRS/Östra 

Styrelsen noterade att SRRS/Östra har kallat till extra årsmöte 2022-11-30 för val av valberedning. 

Styrelsen beslutade att Jessica Persson deltar vid årsmötet som styrelsens representant och 

rösträknare. 

127.7. Ny medlemsansvarig 

Styrelsen noterade att Sonja Nilsson önskar avsluta sitt arbete som klubbens medlemsansvarig. 

Styrelsen beslutade att utse Kristina Fält som ny medlemsansvarig från och med 2023-01-01. 
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127.8. Medlemsvärvning 

Inget att rapportera. 

§128. Avels- & uppfödarärenden 

128.1. Medlemmar i SRRS/AUK 

Jessica Persson rapporterade att samtliga medlemmar i kommittén står till styrelsens förfogande 2023. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande samt Cornelia Lundblad Olsson, 

Jenny Jurnelius och Ulrika Källse som ledamöter i SRRS/AUK under perioden 2023-01-01 – 2023-

12-31. 

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

framskrider.  

• 2022-11-15 höll SRRS/MK en workshop om ”Mentalitet och funktion”, vilket var den sista av 

fyra planerade workshopar. 34 anmälningar hade inkommit (inklusive deltagare från SRRS/AUK 

och SRRS/MK) varav 27 personer deltog. En inspelning av genomgången inför workshopen har 

kunnat ses i efterhand. 

Nu följer arbetet med utarbeta ett förslag till RAS 2023-2027. 

§129. Mentalitetsärenden 

129.1. Medlemmar i SRRS/MK 

Inget att rapportera. 

§130. Tävlingsärenden 

130.1. Medlemmar i SRRS/TK 

Kristina Fält rapporterade att samtliga medlemmar i kommittén står till styrelsens förfogande 2023. 

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

Doverot och Susanne Bermark som ledamöter i SRRS/TK under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. 

130.2. Officiella utställningar 2025 

Styrelsen noterade att inga ansökningar om officiella utställningar 2025 ännu har kommit styrelsen 

tillhanda.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att påminna SRRS/TK om detta till nästa styrelsemöte. 

130.3. Tävlingsriktlinjer 

Styrelsen noterade att SRRS/TK inkommit med förslag till mindre förändringar av SRRS 

Tävlingsriktlinjer för officiell utställning.  

Styrelsen beslutade att fastställa Tävlingsriktlinjer för officiell utställning” version 9.0, med 

ändringar enligt förslaget, att vara gällande från och med 2023-01-01. 

130.4. Arrangör av nosework 

Styrelsen beslutade att ansöka hos Svenska Nosework Klubben (SNWK) om att SRRS ska få bli 

arrangör av officiella doftprov noseworktävlingar. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skicka klubbens ansökan till SNWK. 
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§131. Kommunikationsärenden 

131.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

131.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

131.3. SRRS Årskrönika 

Inget att rapportera. 

§132. Sponsorer och samarbetspartners 

132.1. Agria 

Inget att rapportera. 

132.2. Vafo 

Lars Åström rapporterade att han hållit en årlig utvärdering med Caroline Hellqvist 2022-11-15 och 

båda parter tycker att samarbetet fungerat bra. 

Vafo meddelade att de inte kommer att tillhandhålla kritiklappar under avtalsperioden. Ringband 

kommer att tillhandahållas för 2023, men därefter kommer dessa att utgå. 

132.3. Arrak Outdoor 

Inget att rapportera. 

§133. Rapport lokalavdelningar 

133.1. Samverkansmöte 

Anders Cronhäll rapporterade att nästa samverkansmöte är planerat 2022-11-28. 

133.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2022-11-15 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna.  

§134. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§135. Övriga ärenden 

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

Styrelsen beslutade att ändra beslut 2022-09-22 §98.2 avseende försäljningspris. 

Styrelsen beslutade om följande försäljningspriser avseende boken ”Rhodesian ridgeback i fokus”: 

- Pris för medlem exklusive frakt  240 SEK/exemplar 

- Pris för medlem inklusive frakt  310 SEK/exemplar 

- Pris för icke medlem inklusive frakt 360 SEK/exemplar 

Vid direktförsäljning på Stockholm HUNDmässa är priset 295 SEK/exemplar till både medlemmar 

(som inte har förbeställt boken via SRRS prrylbod) och icke medlemmar. 
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135.2. Broschyrer till Stockholm HUNDmässa 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontrollera med Johan Ahlenius om det finns exemplar kvar 

av informationsbroschyren för utdelning till rasintressenter på Stockholm HUNDmässa. 

135.3. Rhodesian ridgeback 100 år 

Inget att rapportera. 

135.4. Rhodesian ridgeback i SKKs bibliotek 

Lars Åström rapporterade att han besökt SKKs bibliotek och att det endast fanns ett fåtal publikationer 

om rhodesian ridgeback.  

Styrelsen uppdrog till Lars Åström att kontakta SKK med förfrågan om vi bör försöka utöka utbudet. 

§136. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2022-12-19 klockan 19:30 via Zoom. 

§137. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

  


