
 

 1 

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C  

2004-09-15 kl. 19.00 Telefonmöte. 
 

Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm och Reidar 
Otterbjörk. Päranders Wärja deltog fr o m § 80. 
Anmält förhinder: Patrik Steen och Eva Bryntse. 
 
§ 64 Mötets öppnande. 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare. 

Karin Nilsson utsågs att föra mötesprotokoll.  
Reidar Otterbjörk utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 65 Föregående mötesprotokoll. 
Mötesprotokollet av 2004-08-28 var fortfarande ute på justering. 
 

§ 66        Rapport sekreterare. Post in/ut. 
2004-06-04 SKK Remiss gällande kvalitetsfrågor kring 
utställningsarrangemang och den kynologiska kvalitetsaspekten. 
2004-06-08 SKK Inbjudan till konferens for ringsekreteraransvariga, samt 
handledare vid ringsekreterarutbildning 2004-10-31. 
2004-06-08 SKK Inbjudan till utbildning för handledare vid 
ringsekreterarutbildning 2004-10-30. 
2004-06-11 SKK Utbildning för kassörer 2005-01-29 – 30. 
2004-06-11 SKK Studiehandledning i föreningsteknik 
2004-06-15 SKK ”Dags att se över SKKs särbestämmelser.” 
2004-06-15 SKK/CS sammanträdesprotokoll 2004-04-27. 
2004-07-01 SKK Medlemsstatistik (1356 medlemmar) 2004-06-18. 
2004-07-07 SKK Svenska gruppallround- och allrounddomare 2004-06-
21. 
2004-07-07 SKK Auktorisation/exteriördomare, Ewa Nielsen. 
2004-07-07 SKK SKKs Disciplinnämnd. Listor över personer f n 
uteslutna ur SKKs organisation. 
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2004-07-22 SKK Medlemsstatistik (1360 medlemmar) 2004-07-16 
 
Styrelsen hade tagit del av ovanstående dokument, som vidarebefordrats 
till berörda personer, men ansåg ej att de krävde någon ytterligare åtgärd. 
 
2004-07-01 SKKs Rekommendation om valphänvisning i special- och 
rasklubb. 
 
Styrelsen beslöt att rekommendationerna skall publiceras i Ridgeback-
Nytt nr 3. 
 
2004-07-28 SKK/Utstk Utdrag ur justerat protokoll 2004-06-10 
2004-08-02 SKK Utställningar SRRS 2006 
2004-08-23 SKK Medlemsstatistik (1368 medlemmar) 2004-08-16 
 
Styrelsen hade tagit del av ovanstående dokument, men ansåg ej att de 
krävde någon ytterligare åtgärd 
 
2004-08-26 SKK Brev angående motioner till Kennelfullmäktige 2005-
06-03 – 05 
 
Styrelsen beslöt vidarebefordra brevet även till AUK. 
 

§ 67 Rapport ekonomi. 
Kassören hade inkommit med balans- och resultaträkning daterad 
2004-09-14. Styrelsen konstaterade att SRRS ekonomi fortfarande är 
tillfredställande. Dock diskuterade styrelsen olika besparingsåtgärder. 
 

§ 68 Medlemsärenden. 
Maria Hjelm, som är medlemsansvarig, rapporterade att SRRS 2004-09-
15 hade 1292 medlemmar, varav 128 familjemedlemmar och 4 
hedersmedlemmar. 
                         

§ 69 Rapport AU. 
Inget AU-beslut hade fattats sedan föregående styrelsemöte. 
 

§ 70 Rapport AUK. 
Styrelsen beslutade att bekosta avelsrådets deltagaravgift i kursen 
”Genetik och smådjursavel” den 23-24 september istället för den tidigare 
beslutade kursen den 5 september. 
 
Elisabet Eek har lämnat AUK på egen begäran. 
 
En uppfödare har ansökt om valphänvisning, vilket AUK har avslagit. 
Sedan uppfödaren återkommit i ärendet lämnades det vidare till SRRS/C. 
Efter att ha gått igenom de fakta som AUK grundat sitt beslut på och även 
tagit del av ansökan fastställde styrelsen AUKs beslut. 
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§ 71 Rapport Arbetsgruppen för Rasspecifika Avelsstrategier. 

AUK är i slutskedet av sitt arbete med RAS. 
 

§ 72 Rapport MK. 
Ingen rapport hade inkommit från MK. 
 

§ 73 Rapport JK. 
Ingen rapport hade inkommit från JK. 
 

§ 74 Rapport TK. 
Efter noggrant övervägande beslöt styrelsen avslå Eva Bryntses förslag att 
skicka ett brev till Domarbladet. 
 

§ 74:1 Specialen 2004. 
Styrelsen ansåg att Specialen 2004 var väl genomförd och väl värdig ett 
30-årsjubileum. Styrelsen tackar SRRS/Stockholm och alla andra som 
varit delaktiga i Specialen. Styrelsen avvaktar det ekonomiska utfallet 
gällande årets Special. 
 

§ 74:2 Specialen 2005. 
Magnus rapporterade att han kontaktat Lövudden och bekräftat SRRS 
bokning. 
 
SRRS/C har nu påbörjat arbetet med 2005 års Special och fördelat de 
olika ansvarsområdena mellan sig. 
 

§ 75 Rapport Hemsidan. 
Ett förslag om att ändra Hemsidans introduktionstext hade inkommit. 
Styrelsen uppdrog åt Päranders Wärja att titta över texten och vid behov 
justera den med hjälp av Jonas Peterson. 
 

§ 76 Rapport Årsboken. 
Årsboken 2003 finns nu ute till försäljning. Styrelsen beslöt att erbjuda 
lokalavdelningarna 12 årsböcker till priset av 10 när de beställer böckerna. 
 

§ 77 Rapport Ridgeback-Nytt. 
SRRS klubbtidning, Ridgeback- Nytt, har under det senaste året fått ett 
mer påkostat utseende. Tidningens redaktör, Reidar Otterbjörk, åtog sig 
att undersöka möjligheten att sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet. 
 

§ 78 Rapport pRRylboden. 
Styrelsen vill tacka Annika Berglin för ett utmärkt arbete och skall tillse 
att varulagret hos henne blir upphämtat. Styrelsen försöker nu finna en ny 
medhjälpare till Maude Fyrenius och har fått förslag om en sådan..  
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§ 79 Rapport lokalavdelningar. 
Ett referat från lokalavdelningskonferensen, liksom den enkät som gick ut 
till deltagarna efteråt, skall publiceras i Ridgeback-Nytt nr 3. 

 
§ 79:1 Mötesprotokoll lokalavdelningar. 

Två protokoll hade inkommit sedan föregående möte. 
 

§ 80 Rapport Valberedningen. 
Päranders Wärja deltager i mötet fr o m § 80. 
 
Ingen rapport hade inkommit. Styrelsen beslöt att en rapport från 
valberedningen skall begäras inför nästa möte. 

 
§ 81 Övriga frågor. 

 
§ 81:1 Ny logga till SRRS. 

Frågan om en ny logga bordlades. 
 
§ 82 Nästa styrelsemöte. 

Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte onsdagen den 6 oktober kl. 19.00. 
 

§ 83 Mötets avslutande. 
Magnus tackade alla och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
Karin Nilsson   
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Reidar Otterbjörk                  Magnus Forsberg 
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