
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-06-28  
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Sekr. Karin Nilsson, Anders Ling, samt via 
högtalartelefon Patrik Steen. Maria Hjelm hade anmält förhinder. 
 
§ 23 Mötets öppnande 
Magnus hälsde alla välkomna och öppnade mötet. 
 Protokollförare och protokolljusterare 
Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll. Anders Ling och Magnus Forsberg 
utsågs till justerare. 
 
§ 24 Föregående mötesprotokoll 
Beslutet om ett extra årsmöte revs upp. Karin Nilsson utsågs bli sekreterare i 
SRRS. 
 
§ 25 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Ingen post hade inkommit från SKK eller SBK. Karin ska kontakta SKK och SBK 
för att undersöka om addressändring verkligen genomförts. 
 
§ 26 Ekonomi 
 
§ 26:1 Kassörens rapport 
Se bilaga 1. Kapitalkonto i Nordea uppsagt. Kontot i Den Norske Bank uppsagt av 
Camilla Schmidt-Birgersson. Postgirot fungerar bra. Ridgeback-Nytt 
momsbefriad.  
 
§ 26:2 SRRS/Skånes budget för Specialen 
Se bilaga 2. Styrelsen ville undersöka varför man sänkt förväntningarna om vinst, 
liksom varför programförklaringen blivit försenad. 
En total rapport ekonomi, budget, pris- och rosettinköp samt övriga 
arrangemangsfrågor kommer att lämnas av Patrik Steen senast den 9 juli. 
Lokalhyra kostar dock inget, och pRRylbodstält kommer att finnas på plats. 
Karin ombads kontakta SRRS/Skånes ansvariga Jessica Persson om 
vandringspriser. Magnus åtog sig att fråga rosettansvariga om de kan inköpa priser 
till BIR och BIM samt till lydnadsprovsvinnare, med uppnått 1:a pris, i samtliga 
lydnadsklasser. 



 

 

§ 27 Medlemsärenden. Rapport om nya eller avgående medlemmar 
Se bilaga 3. Tyvärr har antalet medlemmar minskat något. 
Förslag om att undersöka hur många personer som ej stannar kvar i SRRS när 
valpmedlemskapet upphört. 
Beslutades att Maria Hjelm ombeds göra detta. 
 
§ 28 Rapport AU 
Styrelsen beslutade bilda AU, vari Magnus, Patrik och Karin ingår. 
 
§ 29 Rapport AUK 
 
§ 29:1  
Styrelsen har mottagit rapport från sammankallande om att AUK förbereder 
uppfödarkonferensen den 21 september. 
Märta Ericson, SKK, har inbjudits för att gå igenom avelsriktlinjerna 
 
§ 29:2 Inköp av programvara för avelsrådets dagliga arbete 
Se bilaga 4. Styrelsen fann inte programvaran oundgängligen nödvändig, men 
biföll avelsrådets ansökan om inköp. 
 
§ 30 Rapport arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier 
Arbetet fortskrider. Avelsstrategierna kommer även att tas upp i samband med 
uppfödarkonferensen den 21 septermber. 
 
§ 31 Rapport MK 
MK planerar för föreläsningar om MH i gemensamt projekt med AUK för SRRS 
uppfödare till hösten. 
MH i Motala 
Se bilaga 5. MK meddelar att eventuella förluster vid MH i Motala kommer att 
ersättas ur MK’s budget. 
Styrelsen beslöt tillfråga MK om möjligheten att skicka ut ett individuellt diplom 
och info till hundägare som genomfört MH under året. 
 
§ 32 Rapport TK 
I dagens TK finns fyra personer som arbetar med av styrelsen tilldelade uppgifter. 
Dock ej någon sammankallande. Styrelsen beslöt att Magnus skall tillfråga två 
personer, som finns på förslag, om att ingå i TK. 
Öland, Böda Camping 
Patrik rapporterade problem med att få ringsekreterare. Han hade dock sex namn 
föreslagna. 
Ulla Thedin kommer att sammanställa hela katalogen. 
Det finns en arbetsgrupp på plats på Öland, där Marie Juhlin är sammankallande. 
De har åtagit sig att skaffa lokala sponsorer samt sponsring från uppfödare i 
landet. 



 

 

 
§ 32:1 Inbjudan till listvinnarna 
Vid Specialen i Ängelholm år 2003 ska diplom delas ut till listvinnarna. 
Styrelsen insåg att den tyvärr är sent ute, men beslöt att Magnus ändå ska kontakta 
alla listvinnare, för att dela ut deras pris. 
 
§ 33 Rapport JK 
Intresse för björn- eller vildsvinsjakt förekommer i olika delar av landet. 
Styrelsen välkomnade en rapport till nästa möte. 
 
 
§ 33:1 Kommitténs sammansättning 
Reidar Otterbjörk ingår numera i jaktkommittén. 
 
 
§ 33:2  Ersättning för N-O Elfströms medlemskap i 
 Svenska Jakthundsklubben som SRRS representant 
N-O Elfström har ansökt om att få sitt medlemsskap i Svenska Jakthundsklubben 
betalt av SRRS. Styrelsen är i princip emot att bekosta kommittémedlemmars 
medlemsavgifter i andra föreningar eller klubbar såsom AUK’s medlemskap i 
Svenska Hunduppfödareföreningen, MK’s i SBK, liksom alla deras figuranter, 
o s v. Dock beslöt styrelsen att göra undantag för en representant i jaktkommitténs 
första verksamhetsår eftersom jaktkommittén är nystartad. Detta kommer dock 
endast att ske i år. 
 
§ 34 Rapport Info 
SRRS har inget generellt att rapportera till medlemmarna. 
 
§ 35 Rapport hemsidan. Uppdateringsproblem med hemsidan. 
Styrelsen har mottagit klagomål från kommittémedlemmar som har problem med 
att uppdatera hemsidan på sina respektive områden. Beslutade styrelsen att Anders 
Ling ska ta kontakt med Jonas Peterson. De ska identifiera problemen och försöka 
lösa dem i en snar framtid. Styrelsen hoppas på våra medlemmars förståelse under 
den närmaste framtiden. 
Reidar Otterbjörk önskar större utrymme på sitt e-postkonto på srrs.org. Styrelsen 
beslöt att undersöka om han kan få mer än 2 Mb, men föreslår att han tillsvidare 
använder sitt hemmakonto. 
Reidar Otterbjörk frågar även om möjligheten att lägga ut delar av Ridgeback-Nytt 
på hemsidan. Styrelsen ska undersöka detta. Bordlägges. 
 
§ 36 Rapport Ridgeback-Nytt 
Styrelsen informerar om att alla inom Centralstyrelsen ska läsa korrektur till 
Ridgeback-Nytt. 
 
§ 37 Rapport Exteriördomarkonferensen år 2005 
Styrelsen beslöt att Magnus ska undersöka möjligheten att skjuta upp konferensen 
p g a brist på ekonomiska och personella resurser. 



 

 

§ 38 Rapport Arbetsgruppen för Stadgar 
Ingen rapport hade inkommit. 
 
§ 39 Rapport pRRylboden 
pRRylboden rapporterade om en lugn period. 
Karin utsågs till styrelsens kontaktperson för pRRylboden eftersom en sådan 
behövs. 
pRRylboden hade förslag på nya produkter som ska lanseras, ex overall alt jacka 
med bra pris och med SRRS logga på. Tidpunkt för detta blir beroende på intresse 
och tillgång på lämplig leverantör. 
Böcker är storsäljare.  
All pRRylbodsförsäljning via postorder ska gå via Annika Berglin. Detta ska 
förtydligas på hemsidan och i Ridgeback-Nytt. 
 
§ 40 Rapport Lokalavdelningar 
Mötesprotokoll inkomna, 1 från SRRS Stockholm, 3 från SRRS Övre Norra. 
Styrelsen förväntar sig protokoll från övriga avdelningar till nästa möte. 
 
§ 41 Övriga frågor 
 
§ 41:1 Ersättning för månadskostnad för ADSL för sekreteraren 
Se bilaga 6. Styrelsen biföll ansökan. 
 
§ 41:2 Kontaktperson till valberedningen 
Se bilaga 7. Patrik utsågs till kontaktperson till valberedningen. 
 
§ 41:3 Kostnadsersättning för internetuppkoppling för kassören 
Se bilaga 8. Gäller 300 kr /månad under mandatperioden. Styrelsen biföll ansökan. 
 
§ 41:4 Ungdomsmedlemskap 
Styrelsen diskuterade möjligheten för medlemmar i Svensk Hundungdom att 
kostnadsfritt vara medlemmar i SRRS. 
Styrelsen beslutade tillfråga Camilla S-Birgersson om hon kan undersöka vad som 
krävs för detta. 
 
§ 41:5 Lokalavdelningskonferens 
Lokalavdelningskonferensen är planerad till september månad, men kan möjligen 
hamna lite för nära uppfödarkonferensen den 21 september, varför styrelsen 
beslutade uppdraga åt Magnus att senarelägga den något. 
 
§ 41:6 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen ämnar hålla nästa möte den 2 augusti i samband med Specialen. 
 
§ 42 Mötet avslutas 
Magnus avslutade mötet 
 
 



 

 

Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Magnus Forsberg Anders Ling 
 



 

 

Bilaga 1 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Sonja Nilsson 
To: Magnus Forsberg 
Sent: Tuesday, June 10, 2003 4:11 PM 
Subject: Re: 
 
Hej Magnus! 
  
Jo, tack jag vill gärna vara informerad. 
  
Ekonomi 
  
Postgirot är nu adresserat till mej och det löper på smidigt. Jag har inte hunnit beställa en 
dosa för internet till dej, men ska åtgärda det snarast. 
  
Jag har ansökt och fått momsbefrielse för RR-Nytt och Uppfödarjournalen och också fått 
fakturorna för respektive tidning nr 1/2003 krediterade med momsen. 
Har också reklamerat och fått pengar tillbaka för felaktig debitering vad gäller portot för 
Uppfödarjournalen nr 1 (de missade föreningsportot och vi fick istället betala för 
ekonomibrev). 
  
När Reidar är klar med Ridgeback-Nytt behöver han få tillståndsbevisnumret av mig och 
meddelar det till posten så att fakturan blir utan moms. 
Apropå tidningen - jag hjälper gärna till och korrläser den. 
  
Jag har sagt upp kapitalkontot i Nordea (där vi hade ca 400 kr) och bett dem sätta över 
pengarna på postgiro-kontot, men ännu inget hört från dom. 
Camilla har sagt upp det norska kontot och hon väntar också på bekräftelse. 
  
Rapportering från prylbodens Annika löper strålande. Däremot haltar redovisningen från 
Maude. De har också gjort lite nya inköp. 
  
Per den 16 maj hade vi 1.186 medlemmar plus 148 familjemedlemmar och 4 
hedersmedlemmar. 
Per idag har vi 155.280 kr på postgirokontot. Jag skickar balans- och resultaträkningar 
inför mötet. 
  
Mvh 
  
Sonja 
  
  



 

 

Bilaga 2 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 
   
   

BUDGET RR-SPECIALEN 2003 
   
   
   
INKOMSTER 1 000 kr KOMMENTARER 
   
Utställning 24 100st x 240:- 
Valp, Mönstr., Lydnad 4  
Katalogförsäljning 6 150 st. x 40:- 
   
Sponsorer, Annonser, Förs 9  
Övrigt   
   
Summa 43  
   
UTGIFTER   
Huvuddomare 15 Lothar E. Rohmer 
Valp o Lydnads domare 4 B-Å Bengtsson o Crispin Frid 
Ringsekreterare o tävl.led. 4  
   
Rosetter 7  

Stambokföring 4  
   
Övrigt 6  
   
Summa 40  
   
   
   
   
2003-05-27    

SRRS - Skåne   

 



 

 

Bilaga 3 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
Subject: Re: medlemmar 
From: Maria Hjelm <maria@hjelm.cc> 
Date: Thu, 12 Jun 2003 20:06:08 +0200 
To: Magnus Forsberg <magnus.foppaforsberg@telia.com> 
CC: Patrik Steen <patriksteen@telia.com>, Crownridge's Kennel <karin-
nilsson@privat.utfors.se>, srrs/c_suppl Anders Ling <anders.ling@quicknet.se>, 
Sonja Nilsson <sonja-nilsson@swipnet.se> 
 
Japp! 
 
Tom den 5/6-03 är vi:                    Den 23/1-03 var vi: 
1228 fullbetalande medlemmar        1239 fullbetalande medlemmar 
148 familjemedlemmar                    160 familjemedlemmar 
4 hedersmedlemmar                        3 hedersmedlemmar 
 
Av dessa fullbetalade är: 
126 nya medlemmar hittills i år - från valpkullar och 7 st som jag fått meddelande 
av Sonja vill bli medlemmar och 1 familjemedlem. 
 
Vi har fördelningen per månad 2003 så här: 
Januari 20 
Februari 12 
Mars 14 
April 46 - babyboom!! 
Maj 13 
Juni 21 - hittills 
 
Är det ngt annat hör av er!!! Jag far runt den 25 juni. 
Mae´råkes! Maria 
 
Magnus Forsberg wrote: 
 
> Hej på er. Vi kör lördag den 28:e. Tid kommer när vi har koll på Patriks resa. 
Tyvärr kan inte Maria närvara men vi är beslutsmässiga ändå eftersom Anders är 
med. Maria, kan du lämna en skriftlig rapport om medlemssituationen under 
perioden så vi kan ta det till protokollet? Magnus 



 

 

Bilaga 4 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "CaineAbels Red Kennel" <ulla.thedin@swipnet.se> 
To: "Magnus Forsberg" <magnus.foppaforsberg@telia.com>; "Karin Nilsson" 
<karin-nilsson@privat.utfors.se> 
Sent: Monday, May 12, 2003 8:58 PM 
Subject: önskan 
 
>> Inte panik men det vore trevligt. 
>> 
>> Ulla 
 
Önskan 
 
Att till klubben köpa in ett dataprogram som heter  CD-Menu Creator. 
Kostnad 990:-+moms. 
Vi har nu börjat lägga avelsregistret på CD ( pris 150:- kostnad för klubben CA 
15:-)  
och detta program gör att CDn öppnas direkt och att man där kan trycka på 
knappar 
 för det man vill öppna upp. Vi kan då göra en snygg layout . Detta program kan 
då  
användas för all vi vill bränna på CD för försäljning inom klubben såsom  
mentalbeskrivningsregistret , tävlingsregister , domarkompendium o.s.v. 
Sonja vet vad jag menar. 
 
Mvh 
Ulla Thedin 
 



 

 

Bilaga 5 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 

SRRS/Mentalkommitté
Sammankallande: Camilla Schmidt-Birgersson 021-13 93 33, camilla.s-birgersson@telia.com 

ledamöter: Eva Bryntse & Annika Tibell 

 
 
2003-06-19 
Att.  Yvonne Brink SBK 
Kopia  SRRS/C 
 Ulla Thedin 
 
 
 
SRRS önskar arrangera ett MH i Motala 16-17 aug 2003 för Rhodesian Ridgeback 
Plats Motala BK 
Kontaktperson Ulla Thedin tel: 0141-810 01 mail: ulla@ridgeback.nu  
 
Med vänlig hälsning 
Camilla S-Birgersson 



 

 

Bilaga 6 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Karin Nilsson" <karin-nilsson@privat.utfors.se> 
To: "srrs/c_ordf_M Forsberg" <magnus.foppaforsberg@telia.com>; "Anders 
Ling" 
<anders.ling@se.abb.com>; "Maria Hjelm" <maria@duab.com>; "Patrik Steen" 
<patriksteen@telia.com>; "Sonja Nilsson" <sonja-nilsson@swipnet.se> 
Sent: Saturday, June 14, 2003 1:28 AM 
Subject: ADSL till sekreteraren 
 
>> Hej allihop, 
>> 
>> mina internetkostnader har blivit rysliga sedan jag började det här 
>> sekreterarjobbet. 
>> Camilla föreslog att jag skulle skaffa ADSL och att SRRS kunde betala 
>> månadskostnaden, ca 300:-/månad. 
>> Sonja säger att det är OK, vad säger ni? 
>> 
>> Karin 
>> 
 
Bilaga 7 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
Subject: Kontaktperson till valberedningen 
From: Karin Nilsson <karin-nilsson@privat.utfors.se> 
Date: Sat, 14 Jun 2003 01:34:23 +0200 
To: "srrs/c_ordf_M Forsberg" <magnus.foppaforsberg@telia.com>, Anders Ling 
<anders.ling@se.abb.com>, Maria Hjelm <maria@duab.com>, Patrik Steen 
<patriksteen@telia.com>, Sonja Nilsson <sonja-nilsson@swipnet.se> 
 
Hej igen allihop, 
 
förra året lyckades inte valberedningen så bra som vi hade hoppats, 
och resultatet har blivit att vår lilla styrelse verkligen har det jobbigt. 
Det drabbar ju hela SRRS när vi inte hinner med. 
 
För att hjälpa valberedningen att hela året göra sitt yttersta, borde SRRS/C 
kanske ha en kontaktperson, som vid varje styrelsemöte rapporterar om 
valberedningens ansträngningar under den gångna månaden: 
 
Hur många personer de kontaktat, vilka metoder som används, och vilka 
kandidater som hittats. 
 
Vad tycker ni? 
 



 

 

Karin 
Bilaga 8 till mötesprotokoll 2003-06-28 
 
 
Subject: Till styrelsemötet 28 juni 
From: Sonja Nilsson <sonja-nilsson@swipnet.se> 
Date: Wed, 18 Jun 2003 16:04:46 +0200 
To: Karin Nilsson <karin-nilsson@privat.utfors.se> 
 
Härmed ansöker jag om att få en kostnadsersättning om 300 kr för 
internetuppkoppling avseende mitt uppdrag som kassör och som sammankallande 
i AUK. Fördelas 50/50 i bokföringen. 
  
Sonja Nilsson 
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