
 

 
 
 
 
 
 
Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, André Lennberth, Karin Nilsson, Maria 
Hjelm och Reidar Otterbjörk 
Anmält förhinder: Solveig Bryn, Päranders Wärja 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 

Protokollförare och protokolljusterare 
André Lennberth utsågs att föra mötesprotokoll. 
Karin Nilsson utsågs att jämte Magnus Forsberg justera protokollet 
 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Angående Bilaga i föregående protokoll
Följande rad har fallit bort; 
*Föräldradjur bosatta i Norden och födda efter 2001-01-01 ska ha AD-
status UA vid parning 
Det är nu korrigerat och protokollfört. 
 

§ 3 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Brev från SKK angående förfalskning av inbjudan och namnteckning  
SRRS/C har noterat. 
 
CS beslut rörande championatbestämmelser 
Förfrågan gällande eventuellt krav om att minst ett cert ska vara utdelat 
vid specialklubbsutställning. För närvarande ligger inga sådana tankar 
i Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.  
 
Inbjudan till konferens för utbildningsansvariga 
SRRS/C har noterat och avstår att anmäla någon för tillfället.  
 
Ändrad avstängningsperiod för svenska exteriördomare 
SRRS/C har noterat. 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C  
2006-01-29  kl.15.00. Telefonmöte. 

 1 
 



 

 
§ 4 Rapport ekonomi 

Angående förslag om att sänka kostnaden för länk till hemsida från 200 
sek till 100 sek. 
SRRS/C bifaller förslaget om att sänka kostnaden för länk till hemsida 
från 200 sek till 100 sek med omedelbar verkan.  
 
Kassören vill snarast ha in kostnadsanspråk för 2005 
SRRS/C har noterat och skickat in sina anspråk  
 

§ 5 Medlemsärenden 
Inget att rapportera  
 

§ 6 Rapport AU 
Inget att rapportera 
 

§ 7 Rapport AUK 
Förfrågan av Ulla Thedin om vi kan ta kontakt med SKK gällande vart 
vår RAS har tagit vägen. 
SRRS/C hänvisar till specialklubbskonferensen den 5-6 februari  
 

§ 8 Rapport MK 
SRRS/C har mottagit en skrivelse av sammankallande Camilla 
Birgersson beträffande om uppdraget att skapa en RAS-profil. 
SRRS/C har noterat skrivelsen och hänvisar till RAS som skickades in 
till SKK år 2005 och publicerades i Ridgeback-Nytt 4/2004. Frågan om 
att ta fram en profil bordlägges tills SKKs synpunkter inkommit.   
 

§ 9 Rapport JK 
Inget att rapportera 
 

§ 10 Tävlingsverksamhet 
Utställningsprogram för 2008 
Utställningsprogrammet är inskickat och vi avvaktar besked från SKK.  
 
Förslag om att införa extra poäng för den som tar titeln LP 
Bordlagd 
 

§ 11 Rapport Hemsidan 
Brev från Webmastern angående uppdateringar och förändringar 
gällande hemsidan 
SRRS/C ser fram emot att få granska och godkänna den nya hemsidan 
innan den läggs ut. 
 

§ 12 Rapport Ridgeback-Nytt 
Skillnad på kommersiell och medlemsannonser 
SRRS/C har beslutat att alla annonser som inte rör Rhodesian 
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Ridgebacks är kommersiella. 
 
 

§ 13 Rapport pRRylboden 
Maude Fyrenius önskar inte längre vara ansvarig för pRRylboden  
SRRS/C har noterat och tackar Maud för hennes insats som ansvarig för 
pRRylboden och hänvisar till protokoll 2005-09-28 §66 
 

§ 14 Rapport lokalavdelningar 
Inget att rapportera 
 

§ 15 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
 
SRRS/C har mottagit protokoll från Västra samt Mellan  
 

§ 16 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera  
 

§ 17 Övrigt 
Skrivelse från Sonja Nilsson angående SRRS kalendern 2006 
SRRS/C har mottagit och noterat skrivelsen. Synpunkterna skall tas i 
åtanke till nästa års kalender.  
 
Förslag från Ulla Thedin om en annons på Blocket.se med en länk till 
hemsidan 
SRRS/C beslutar att avvakta i frågan tills ett större behov finns. 
Förslaget är öppet och kan vid behov aktualiseras.  
 

§ 18 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 22 februari 2006 
 

§ 19 Mötets avslutande 
Magnus tackade samtliga och avslutade mötet 
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Vid protokollet:   
 
 
 
 
 
 
André Lennberth  
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson    Magnus Forsberg
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