
 

 
 
 
 
 
Medverkande: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Helena 
Sirén samt Maria Hjelm 
Anmält förhinder: Jonas Peterson och Päranders Wärja  
 
§ 94 Mötets öppnande 

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Protokollförare och protokolljusterare 

André Lennberth valdes att föra protokoll. Reidar Otterbjörk valdes att 
jämte Karin Nilsson justera protokollet. 

Godkännande av dagordningen 
Godkändes efter vissa justeringar  
 

§ 95 Föregående mötesprotokoll 
Justerat och klart.  
 

§ 96 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Auktorisationer - exteriördomare 
Noterat och lagd till handlingarna.  
 
Rapport om oacceptabelt beteende 
Noterat och lagd till handlingarna.  
 
Bragdhund 
SRRS/C beslutar att André Lennberth ska skicka ut denna notis till 
samtliga lokalavdelningssekreterare. 
  
Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer 
SRRS/C beslutar att André Lennberth ska skicka ut detta meddelande till 
AUK. 
 
Kennelfullmäktige 1-3 juni 2007 
Noterat och lagd till handlingarna.  
 
Skelett och ledhälsa hos hund 
SRRS/C beslutar att André Lennberth ska skicka ut detta meddelande till 
AUK. 
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§ 97 Rapport ekonomi 
Rapport från kassören  
Inget att rapportera 
 

§ 98 Medlemsärenden 
Senaste nytt från medlemsansvarig Maria Hjelm  
Inget att rapportera 
 

§ 99 Rapport AU 
Inga beslut 
 

§ 100 Rapport AUK 
Rapport från Karin Nilsson angående nytt avelsråd 
Helena Sirén tar över valphänvisningen på hemsidan. Vidare rapportera 
Karin Nilsson att arbetet fortskrider med sökandet efter ett nytt avelsråd.  
 
Medevikonferensen 
SRRS/C kan notera att bidraget från SKK har inkommit och att det i 
övrig var en lyckad konferens. 
 
Valphänvisningsregler 
SRRS/C beslutar att ta upp valphänvisningsreglerna till nästa möte. 
 

§ 101 Rapport MK 
Sammankallande i MK avgår 
SRRS/C beklagar detta och vill uttrycka sin tacksamhet för det eminenta 
jobb Camilla Birgersson gjort under de år som gått. Camilla kommer att 
officiellt avtackas så fort tillfälle erbjuds. 
 
Karin Nilsson har valts till sammankallande i MK.  
 

§ 102 Tävlingsverksamhet 
Exteriördomarkonferens 
Ansökan är inskickad och bekräftad av SKK. SRRS inväntar nu svar 
från SKK.  
 
Tävlingsriktlinjer 
Bordlagd till nästa möte. 
 
SRRS/Skåne  
Programförklaring och budget för certutställning 2006 
SRRS/C har noterat att allt framskrider som planerat för SRRS/Skåne.  
 
Bytte av utställnings datum för SRRS/Stockholm 2007 
Ansökan är inskickad till SKK för ändring av tid och plats. 
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Specialen 2006 
Allt går som planerat. Mötet höll en genomgång av schema, lotteriet, 
ansvar, frågetecken etc.  
 

§ 103 Rapport Hemsidan 
Inget att rapportera  
 

§ 104 Rapport Ridgeback-Nytt 
RR-Nytt kommer i fortsättningen att gå ut till medlemmarna med 
tidskriftsporto inte med föreningsporto som tidigare.  
 

§ 105 Rapport pRRylboden 
Genomgång av vad som finns i lager  
Inför Specialen 2006 har en genomgång av lagret i Prylboden gjorts. 
 

§ 106 Rapport lokalavdelningar 
Förslag till nya områdesindelningar för Lokalavdelningarna
Bordlagd till nästa möte.  
 

§ 107 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
Inga protokoll inkomna.  
 

§ 108 Bordlagda frågor 
 Tävlingsriktlinjer 
Se § 102 
 

§ 109 Övrigt 
Ny lämplig plats för nästa Fullmäktige 2007 
Senaste nytt från Päranders Wärja 
Då Päranders Wärja inte kunde närvara vid mötet beslutade SRRS/C att 
bordlägga frågan.  
 
Inkommet förslag från medlem om att göra annan medlem till 
hedersmedlem 
Enligt SRRS stadgar kan bara SRRS/C föreslå någon till hedersmedlem 
vid fullmäktige. Svar har lämnats till förslagsställaren.  
 
Inkommet förslag till SRRS/C om årets bragdhund 
SRRS/C beslutar att bifalla förslaget. 
 
Inkommet förslag att föreslå Ann-Marie Hilding,  
Djungelkattens Kennel till Hamiltonplaketten 
SRRS/C beslutar att bifalla förslaget. 
 
Sponsoravtalet 
SRRS/C beslutar att skicka ut avtalet till samtliga 
lokalavdelningssekreterare.  
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§ 110 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara ett telefonmöte den 18 september 
2006 kl 21:00.  
 

§ 111 Mötets avslutande 
Karin tackade alla medverkande och avslutade mötet.  
 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
André Lennberth   
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson    Reidar Otterbjörk  
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