
 
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges 
fullmäktigemöte 2009-04-04 i Norrköping 

 
SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.  
 
1. Justering av röstlängden  
 Röstlängden justerades och godkändes. 11 delegater var närvarande (se bifogad röstlängd). 
 
2. Val av ordförande till fullmäktigemötet 
 Till fullmäktigemötets ordförande valdes Jonas Peterson. 
 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 Till protokollförare valdes Karin Nilsson.  
 
4. Val av två justeringsmän  
 Ulla Thedin och Ulf Jönsson valdes till justerare och tillika rösträknare, att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7, 

5 mom  
 Mötet beslöt bevilja närvaro- och yttranderätt.  
 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna 

stadgeenligt kallade. 
 
7. Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse 
 Ordförande meddelade att uppgift om SRRS/Västras specialutställning i samband med My 

Dog inte fanns med i verksamhetsberättelsen och bad mötet godkänna att den fördes in.  
Rapport om AUKs verksamhet saknades. Styrelsen påtalade detta och ber AUK föra in sin 
verksamhetsberättelse i nästa nummer av Ridgeback-Nytt. 

         Vid genomgången av balans- och resultaträkningen framhölls det som önskvärt att Årsboken 
ska få mer reklam i Ridgeback-Nytt och på hemsidan med en utförligare beskrivning av 
innehållet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att få Årsboken att bli självbärande. 

  
         Därmed godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.  
         Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
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9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 

 Balansräkningen fastställdes och mötet beslutade att uppkommen vinst verksamhetsåret 2008 
överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna. 

 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
 Inga sådana uppdrag hade givits till styrelsen. 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 
 
12:1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Styrelsens verksamhetsplan för år 2009 godkändes. 
 
12:2 Föredragning av styrelsens budgetplan 
 Styrelsens budgetplan för år 2009 fastställdes. 
 
12:3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning 
 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, dvs. för fullbetalande medlemmar 275 kr/år, 

familjemedlemmar 100 kr/år, valpköparmedlemskap 100 kr/år samt medlemmar bosatta 
utanför Norden 325 kr. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

   
         Mötet beslöt även i enlighet med styrelsens förslag att behålla nuvarande procentuella storlek 

på återbetalning till lokalavdelning, 10 %. 
 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
 Mötet omvalde Jonas Peterson till ordförande. 
 Till ordinarie ledamöter omvaldes Reidar Otterbjörk på två år samt nyvaldes Susan Falk och 

Jessica Persson, båda på två år.  
 Till suppleanter omvaldes Kerstin Näslund och nyvaldes Mats Graflund, båda på 1 år att 

tjänstgöra i den ordningen. 
 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SRRS stadgar 
 Till revisorer omvaldes Roland Göransson och Stefan Pettersson. 
 Till revisorssuppleanter omvaldes Axel Nelén och nyvaldes Pia Janols. 
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i SRRS stadgar 
 Valberedningen valdes enligt följande: 
 Bengt Harrsjö och Anna-Karin Häger valdes på två år. 
         Ulf Jönsson har kvar ett år av sin mandatperiod och utsågs till sammankallande. 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13−15 
 Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13–15. 
 
17. Behandling av ärenden som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till 

styrelsen eller av denna underställts fullmäktige. 
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MOTION 2009 
Det finns ett stort intresse hos våra medlemmar att aktivt jobba och tävla med sina hundar inom 
viltspår. I dag kan inte SRRS själva anordna officiella viltspårstävlingar. Vi i SRRS Mellans 
styrelse har fått i uppdrag av ett enigt årsmöte att lägga denna motion 

Att SRRS jobbar aktivt under året för att vi så snart som möjligt ska kunna anordna 
officiella viltspårstävlingar inom SRRS. 

 

STYRELSENS YTTRANDE 

Styrelsen tillstyrker motionen. 

 

Mötet tillstyrkte motionen och gav styrelsen i uppdrag att verka för att SRRS ska kunna arrangera 
officiella viltspårstävlingar i framtiden. 
 
 
18. Övriga ärenden. 
 Ett förslag om att nästa fullmäktige ska äga rum i Jönköping framfördes av SRRS/Skåne som 

påpekade att alltför långa resor till mötet tvingar många som gärna hade velat delta att stanna 
hemma.  

          Styrelsen kommer att undersöka förslaget. 
 
         Även frågor beträffande SRRS exteriördomarkonferens ställdes, där frågeställarna bland annat 

önskade att en avelskonferens hade hållits inför domarkonferensen. Jonas Peterson svarade att 
detta är den första exteriördomarkonferens som SRRS genomför som specialklubb. Styrelsen 
kommer att lära av de erfarenheter man gör och skaffa sig bättre rutiner för framtiden. 

 
19. Fullmäktigemötets avslutning 
 Jonas Peterson tackade alla och förklarade fullmäktigemötet avslutat.  
 
Vid protokollet: 
   
 
 
 
Karin Nilsson  
 
Justeras: 
 
 
 
 
Jonas Peterson    Ulla Thedin   Ulf Jönsson  
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Bilaga: Röstlängd  
 

Röstlängd vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 
2009-04-04 i Norrköping 

 
 
Stockholm 

1. Björn Willner 
2. Bengt Harrsjö 

 
Mellan 

3. Johanna Reimfeldt 
4. Ulrika Thörnqvist 
5. Ulla Thedin 

 
Västra 

6. Kajsa Sjöberg 
7. Sofia Djärv 

 
Skåne 

8. Ulf Jönsson 
9. Sven Stjärnfeldt 

 
Norra 

10. Hélène Lewinter 
11. Erica Hallin 
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