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Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, 
Caroline Graflund, Solveig Bryn, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. 
ANMÄLT FÖRHINDER 

André Lennberth 
 

 

§ 110 Mötets öppnande.  
Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Caroline Graflund utsågs att jämte ordförande Jonas Peterson justera dagens 
protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 111 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, konstituerandeprotokollet är under justering. 

§ 112 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
Ingen post rapporterades ha kommit in. 

§ 113 Rapport ekonomi. 
 Rapport från kassören gällande förmånligare sätt att placera SRRS medel. 

Sonja Nilsson, SRRS kassör, rekommenderade styrelsen att placera de medel som 
inte behövdes för löpande utgifter på ett sparkonto i Handelsbanken som gav 3,1 % 
ränta.  
 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Sonja göra detta. 
Karin åtog sig att framföra beslutet till kassören. 

§ 114 Medlemsärenden 
 Ny medlemsansvarig 

Solveig Bryn erbjöd sig att tillfråga Maria Hjelm om hon kunde sköta posten som 
medlemsansvarig ytterligare en månad eller i annat fall försöka finna någon annan 
person för uppgiften. 
 
Styrelsen bordlade frågan tills någon ny medlemsansvarig föreslagits. 
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§ 115 Rapport AU 
 AU-beslut 2007-03-15 angående deltagande i Kennelfullmäktige. 

Styrelsen fastställde AUs beslut att Jonas Peterson ska delta vid KF i juni, med 
Karin Nilsson som suppleant. 
 
AU-beslut 2007-03-21 beträffande programvara till AUK. 
Detta beslut revs upp av styrelsen, eftersom behovet av inköp inte längre föreligger. 

§ 116 Rapport AUK 
 Bitte Stjärnfeldt erbjuder sig att hjälpa till med avelsregistret och hälsoenkäterna. 

SRRS/C tackar  Bitte för hennes erbjudande, och överlåter åt AUK att avgöra i 
vilken utsträckning man behöver hjälp. 
Karin Nilsson uppdrogs att kontakta AUK  

§ 117 Rapport MK 
 Fler MH anmäls. 

MK meddelar att man nu ansökt hos SBK om ett tredje MH för Skåne i år, samt att 
Skåne troligen kommer att behöva arrangera ett fjärde MH i höst. 
 
Rapport från SBKs möte i Farsta 2007-04-03. 
Bordlades till nästa möte. 

§ 118 Tävlingsverksamhet 
 Ersättningskrav från Ulla Thedin gällande merkostnader för telefonomkoppling i 

samband med anmälan till specialen. 
Styrelsen beslutade att ersättning för ovanstående merkostnader ska utgå, men 
kräver att Ulla inkommer med en telefonräkning, där omkopplingskostnaderna 
specificeras så att det går att utläsa att det rör tjänstesamtal. 
 
Denna punkt justerades omedelbart 
Karin uppdrogs att underrätta Ulla Thedin. 
 
Viltspårslistan 2006. Påpekande om felaktighet. 
Enligt meddelande från Elisabeth Eek, viltspårlistansvarig 2007 har ett klagomål 
inkommit om en deltagande hunds placering på 2006 års viltspårslista. 
Styrelsen beslutade att hundens poäng ska kontrollräknas och hundens placering på 
listan korrigeras.  
Solveig Bryn fick i uppdrag att utföra kontrollen. 
 
Resultat på våra listor från tävlingar i andra länder 
Eftersom förfrågningar kommit in i detta ärende beslutade styrelsen att man endast 
kan tillgodoräkna sig poäng från svenska tävlingar för placeringar på SRRS listor. 

§ 119 Rapport Hemsidan 
 Inget nytt hade inkommit. 
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§ 120 Rapport Ridgeback-Nytt 
 Erbjudande om artikel angående katarakt. 

Bordlades till nästa möte. 

§ 121 Rapport Lokalavdelningar 
 Reidar Otterbjörk meddelade att Norras utannonserade viltspårtävling den 2 juni 

måste ställas in på grund av domarbrist.  
Jonas Peterson åtog sig att sätta in underrättelsen om detta på hemsidan. 

 
§ 122 

 
Mötesprotokoll Lokalavdelningar 

 Ett protokoll från Mellan har inkommit 
 
§ 123 

 
Bordlagda frågor 

 § 4 Konstituerande styrelseprotokollet 2007-04-14 
Beslut om sekreterare bordlades till nästa möte. 
SRRS/C erbjöd Caroline Graflund sekreteraruppdraget i styrelsen, vilket Caroline 
accepterade. Styrelsen beslutade att Caroline är SRRS sekreterare under innevarande 
mandatperiod. 
Detta beslut justerades omedelbart 
  
Karin Nilsson åtog sig att sköta uppdraget som protokollsekreterare samt att i 
samarbete med ordförande skriva kallelser, vilket styrelsen godkände. 

 
§ 124 

 
Övriga frågor 

 Avskedsgåva till avgående styrelseledamot. 
Styrelsen godkände kostnaden för gåvan. 
 
Utbildningshelg. 
Styrelsen beslutade att under hösten 2007 arrangera en utbildningshelg för 
representanter från lokalavdelningarnas styrelser, troligen 27-28 oktober eller 10-11 
november. Ena dagen ägnas åt föreningskunskap och den andra åt 
utställningsverksamhet. 
En arbetsgrupp bestående av Helena Sirén, Solveig Bryn och Maria Kierkegaard 
bildades. 
 
Specialen 2008 flyttas. 
På grund av Mellans önskemål om att det inte ska vara så tätt mellan två närliggande 
rasspecialer beslutade styrelsen att tidigarelägga Specialen 2008 en vecka, samt 
försöka finna en ny plats som gör tävlingen rättvisa. Anmälan om bytet måste 
skickas in snarast, så hela styrelsen måste komma med förslag till lämpliga platser. 
 
Motionerna till Kennelfullmäktige. 
Dessa kommer att läggas ut på SKKs webbplats i slutet av april.  
Helena Sirén erbjöd sig att meddela styrelsen när så sker. 
 
Ny medlemslista från SKK. 
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Enligt Sonja Nilsson har den nya listan fortfarande kvar den gamla indelningen med 
7 lokalavdelningar.  
Helena Sirén åtog sig att påminna SKK om ändringen till 5 lokalavdelningar. 

 
§ 125 

 
Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte som ägnas Kennelfullmäktige och dess 
motioner kl. 18.30 tisdagen den 22 maj 2007. 

 
§ 126 

 
Mötets avslutande 

 Jonas tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Caroline Graflund 
 


