
 

 

 
 
 
 
 
 
Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Helena 
Sirén, Maria Hjelm, Jonas Peterson 
Anmält förhinder: Päranders Wärja  
 
§ 165 Mötets öppnande 

Karin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare 
Till protokollförare valdes André Lennberth. Reidar Otterbjörk valdes att 
jämte Karin Nilsson justera protokollet. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

§ 166 Föregående mötesprotokoll 
Lagt till handlingarna. 
 

§ 167 Rapport sekreterare. Post in/ut 
Inbjudan till kurs i avelsplanering
SKK inbjuder till en vidareutbildning i avelsfrågor. 
SRRS/C beslutar att inbjudan ska skickas vidare till AUK. 
 
Protokollutdrag från SKK 
Forskningsanslag för dermoid sinus. 
Lagd till handlingarna 
 
Remiss från SKK 
Remiss från SKK gällande fullmaktsröstning på Kennelfullmäktige. 
SRRS/C beslutar att tillstyrka remissen samt att André Lennberth skickar 
in svarsblanketten till SKK. 
 

§ 168 Rapport ekonomi 
SRRS/C noterar att ekonomin är fortsatt god. 
 

  

Protokoll fört vid SRRS/C styrelsemöte 
2006-12-13  kl.20.00. Telefonmöte. 
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§ 169 

 
Medlemsärenden 
Medlemsansvarige låter meddela att det idag finns 1590 stycken 
medlemmar i SRRS. 
 

§ 170 Rapport AU 
Ett AU-möte har ägt rum sedan föregående protokoll. AU beslutade att 
SRRS ska tacka nej till att genomföra exteriördomarkonferensen 2009 i 
samarbete med annan klubb.   
SRRS/C biföll AU:s beslut. 
 

§ 171 Rapport AUK 
Valphänvisningsreglerna  
Genomgång av AUKs kommentar. 
SRRS/C beslutade att de nya reglerna gäller från 2007-01-01 och de 
kommer att presenteras i RR-Nytt nummer 4-2006. 
 
Nytt avelsråd 
Sökandet efter nytt avelsråd fortskrider.  
 
Hälsoenkäter 
SRRS/C beslutade att hälsoenkäterna kommer att skickas ut av Karin 
Nilsson och Helena Sirén. AUK kommer att tillfrågas om de kan stå som 
mottagare och sammanställa enkäterna.  
 
SRRS/C beslutade att enkäten för hundar födda 2003 ska var klar 28 feb 
2007 för att kunna införas i RR-Nytt nummer ett 2007. 
 
Exteriördomarkonferens 
SRRS/C ansökan om att genomföra konferensen som ensam klubb har 
tillstyrkts från SKK. SRRS kommer att tilldelas ett bidrag om 50 000 sek 
för konferensen.  
Vidare beslutade SRRS/C att Reidar Otterbjörk och Helena Sirén ska ta 
fram en arbetsgrupp för genomförandet av exteriördomarkonferensen 
2009. 
 

§ 172 Rapport MK 
Mental Rasprofil 
Arbetet med att bilda en arbetsgrupp för framtagandet av en mental 
rasprofil fortskrider.  
 
MH 
12 MH ansökta för år 2007. 
Stockholm ansöker om A-figurantutbildning för 3 nya figuranter.  
SRRS/C har noterat antal MH och bifaller ansökan om utbildning för 3 
nya figuranter.  
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§ 173 

 
 
 
Tävlingsverksamhet 
Tävlingsriktlinjerna 
Tävlingsansvarige hade en genomgång av riktlinjerna och en ny remiss 
kommer att skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar för ny 
genomgång till nästa möte. 
 
Specialen 2007 
Genomgång av arbetsgruppen för specialen 2007.  
Arbetsgruppen gick igenom för övriga styrelsen vad som diskuterades på 
Specialen 2007 mötet den 15 november.  
 
Specialen 2009 
SRRS/C beslutade att genomföra Specialen 2009 i egen regi. 
 
Ansökan av officiella utställningar 2009 
SRRS/C har beslutat att utöka antalet officiella utställningar från 
tidigare sex till sju år 2009. 
 
Nya regler för Viltspårlistan 
Det har inkommit en skrivelse från Elisabeth Eek till SRRS/C gällande 
nya regler för Viltspårslistan. 
SRRS/C beslutar att bifalla skrivelsen och de nya reglerna för 
Viltspårlistan kommer att gälla from 2007-01-01. Reglerna kommer att 
presenteras i RR-Nytt nummer 1-2007 samt på hemsidan.  
 
Guldhunds- och viltspårslistorna
Elisabeth Eek åtar sig att ta över dessa listor efter Ewy Mattsson. 
SRRS/C tackar Ewy Mattsson för hennes arbete med listorna och 
beslutar att Elisabeth Eek tar över listorna from 2007-01-01. 
 
Utbildning av funktionärer för utställning 
Avvaktar mer information från SKK. Bordläggs. 
 

§ 174 Rapport Hemsidan 
Webbansvarig låter meddela att hemsidan har i snitt 250-400 unika 
besökare per dag. 
 

§ 175 Rapport Ridgeback-Nytt 
Offert förslag 
En offert har inkommit till SRRS/C men en rad frågetecken kvarstår så 
arbetet fortskrider.  
  

§ 176 Rapport lokalavdelningar 
Lokalavdelningsområdena 
Eftersom stora delar av Sverige för närvarande saknar 
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lokalavdelningstillhörighet beslutar SRRS/C om en ny uppdelning av 
lokalavdelningsområdena. (se bilaga 1) 
 

§ 177 Mötesprotokoll lokalavdelningar 
SRRS/Mellan har inkommit med ett protokoll.  
SRRS/C har noterat och lagt det till handlingarna.  
 

§ 178 Bordlagda frågor 
§ 150 Inbjudan till avelsrådskonferens  
Bordlagd. 
 
§ 154 Exteriördomarkonferens  
Se § 171 
 
§ 154 Katarakt 
SRRS/C beslutade att bordlägga frågan tills vidare för att inhämta mer 
information av Berit Wallin Håkansson samt av Ulla Thedin.  
 
§ 156 – Tävlingsriktlinjerna  
Se § 173 
 
§ 161 – Lokalavdelningsområdena  
Se § 176    
 

§ 179 Övrigt 
Fullmäktigemötet 2007 
Genomgång av Karin Nilsson hur kontakten gått med arbetsgruppen för 
fullmäktigemötet 2007. 
SRRS/C beslutar att Fullmäktigemötet år 2007 kommer att hållas på 
City Hotell i Jönköping den 14 april kl 11:00.  
 
Fond för omplaceringshundar 
SRRS/C anser inte att behov finns av en fond för omplaceringshundar i 
nuläget.  
 

§ 180 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte kommer att vara ett telefonmöte den 31: e jan 2007  
kl: 20:00. 
 

§ 181 Mötets avslutande 
Karin Nilsson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
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Vid protokollet:  
 
 
 
 
 
 
André Lennberth 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Karin Nilsson                    Reidar Otterbjörk 
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BILAGA 1 

 

Nya Lokalavdelningsområden  
 
Norra antalet medlemmar 144 
Länen Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands,  
Gävleborgs län Postnummer som börjar på 80 och uppåt 
 
 
Mellan antalet medlemmar 221 
Motala och Vadstena kommun, Länen Närke, Värmland, Västmanlands och 
Dalarnas län samt Eskilstuna kommun 
Postnummer som börjar på 591 till 592, 63, 640 45, 65, 660 4 till 662 96, 663 till 
665, 667, 669 till 73, 77 till 79 
 
 
Stockholm antalet medlemmar 552 
Länen Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland län (utom Eskilstuna 
kommun) samt stora delar av Östergötland  
Postnummer som börjar på 10 till 19, 58 till 590 7, 595 till 597, 599 till 62, 64 (ej 
640 45), 74 till 76 
 
 
Västra antalet medlemmar 271 
Länen Västra Götaland, Hallands och Jönköpings län 
Postnummer som börjar på 30 till 33, 40 till 570 6, 571, 573 till 576, 578, 660 1,  
662 97 till 662 9, 666, 668 
 
 
Södra antalet medlemmar 343 
Länen Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län 
Postnummer som börjar på 20 till 29, 34 till 39, 570 7 till 570, 572, 577, 579,  
590 8 till 590 9, 593 till 594, 598, 
 
 
Utländska antalet medlemmar 53 
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