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DELTAGARE 

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson.        
Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m § 226 t o m § 240.   
 
ANMÄLT FÖRHINDER 

André Lennberth och Solveig Bryn. 
 

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

§ 227 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är under justering. 
 

§ 228 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2007-12-19 SKK Nyårsraketer – hundens mardröm. 
Lades till handlingarna. 
 
2007-12-20 SKK Nya justerade mätdokument fr o m 2008-01-01 
Lades till handlingarna. 
 
2008-01-09 Sveriges Hundungdom Freestyleinstruktörskurs i Göteborg. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-02-05 SKK Privata arrangemang av Hundens dag. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-02-05 SKK Uppdrag att genomföra erforderlig utbildning av olika förtroendevalda inom 
organisationen. 
Lades till handlingarna. 
 
2008-02-05 SKK Uppdrag att utvärdera arbetet i special- och avtalsanslutna rasklubbar som anslutits 
till SKK under senare år. Svar till SKK senast 2008-03-03. 
Styrelsen beslutade att Karin går på mötet och Helena svarar SKK. 
 
2008-02-05 SKK Fråga rörande överlämnande av material i samband med årsmöte/fullmäktigemöte. 
Styrelsen uppdrog åt Caroline att vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 
2008-02-05 SKK Fråga om hantering av åldersgränser i olika regelverk inom SKK-organisationen. 
Lades till handlingarna. 
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2008-02-05 SBK Ang. tävlingsprogrammet 2009. 
Styrelsen uppdrog åt Caroline att vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 
2008-02-26 SKK Remiss betr. SKKs valphänvisning på Internet. 
Styrelsen uppdrog åt Caroline att remittera remissen till AUK för ett uttalande senast 30 
april. 
 
2008-02-26 SKK Ändrade administrativa rutiner i samband med PRA-diagnos. 
Lades till handlingarna. 
 

§ 229 Rapport ekonomi. 
Balans- och resultaträkning 2007-01-01 till 2007-12-31. 
Styrelsen tog del av uppgifterna. 
 
SRRS Årsbok 2007. 
Styrelsen beslutade att ge Sonja Nilsson 10 000 kronor i arvode för hennes arbete med 
årsboken. 
 

§ 230 Medlemsärenden 
Påpekande från medlemsansvarige att relativt få valpmedlemmar anmälts under år 2007. 
Styrelsen beslöt att visa sin uppskattning för de kennlar som betalar in 
valpköpsmedlemskap genom att uppmärksamma dem i Ridgeback-Nytt och på så sätt 
uppmuntra fler uppfödare att göra detta.  
 

§ 231 Rapport AU 
2008-02-05 togs AU-beslut om en procentuell fördelning av SRRS/Östras likvida medel på de 
lokalavdelningar som medlemmarna fördelats på. 
Stockholm 56 medlemmar motsvarar cirka 29 % = 6 253,77 kronor 
Skåne 80 medlemmar motsvarar cirka 41 % = 8 841,54 kronor 
Västra 45 medlemmar motsvarar cirka 24 % = 5 175,54 kronor  
Mellan 10 medlemmar motsvarar cirka 6 % = 1 293,88 kronor 
 
Styrelsen fastställde AUs beslut. 
 

§ 232 Rapport AUK 
Svar på remiss betr. valphänvisning för uppfödare bosatta utanför Sverige. 
Styrelsen tackar AUK för deras remissvar och beslutar enligt deras yttrande. 
Maria åtog sig att kontakta Susan Falk angående att en kennel fått valphänvisning långt 
innan parning. 
Helena kontaktar Sonja om att styrelsen vill att hon ser över vilka kennlar som är 
medlemmar och rensar bort de som inte är det. 
 
Nytt avelsråd. 
Styrelsen beslutade att utse Helena Sirén till avelsråd. 
Styrelsen beslutade även att Helena Sirén ska ingå i AUK. 
Dessa beslut justerades omedelbart. 
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§ 233 Rapport MK 
Förfrågan om utbildning av MH-figuranter. 
Tre personer i stockholmstrakten har anmält intresse av att utbilda sig till B-figuranter. 
SRRS/Stockholm rapporterar att man ska annonsera efter flera på sin hemsida. 
 

§ 234 Tävlingsverksamhet 
Brev från tre uppfödare i Västsverige att de ämnar arrangera en utställningsträning/inofficiell utställning i 
maj. Överskottet ska gå till sinusforskning. 
SRRS/C önskar de tre uppfödarna lycka till med sitt initiativ. Jonas besvarar brevet. 
 
Ny listansvarig för lydnads-, bruks- och agilitylistorna. 
Förslag på lämplig person kom upp under mötet. Helena undersöker. 
 

§ 235 Rapport Hemsidan 
Förfrågan om hundarnas titlar på hemsidan. 
Styrelsen beslutade att titlarna endast ska uppdateras via Rasdata när Rasdata uppdateras 
och inte manuellt däremellan. 
 

§ 236 Rapport Ridgeback-Nytt 
Annons om årets bragdridgeback. 
Styrelsen beslutade att en annons där man ber läsarna anmäla kandidater till vandringspriset 
för 2007 års bragdridgeback ska ingå i nästa nummer av tidningen. 
 
Uppfödarintervjuer.  
Kennel Stenänga och Karyamba`s Kennel ligger närmast på tur. Caroline och Karin erbjöd 
sig ta hand om var sin intervju. 
 
Referensexemplar av Ridgeback-Nytt. 
Styrelsen beslutade att minst 10 exemplar av varje nummer av tidningen ska sparas. 
 

§ 237 Rapport Lokalavdelningar 
Årsmöteshandlingar på nätet. 
Styrelsen beslutade att lokalavdelningarna ska påminnas om att deras årsmöteshandlingar 
ska vara åtkomliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet. 
 

§ 238 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Mötesprotokoll SRRS/Mellan 2008-01-08 
Mötesprotokoll SRRS/Stockholm 2007-12-05 
 
Styrelsen tog del av protokollen och lade dem till handlingarna. 
 

§ 239 Exteriördomarkonferensen 
Arbetet fortskrider.  
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§ 240 Bordlagda frågor 
§ 215 MKs förslag till mental rasprofil. Bordlagt vid föregående möte. 
Styrelsen beslöt att ta del av mentalprofilen vid nästa fysiska möte efter fullmäktige. 
Representanter för MK ska inbjudas närvara. 
 
§ 216 Förfrågan om guldhundslistan och hundar i utlandet. Bordlagt vid föregående möte. 
Styrelsen beslöt att ägare till hundar på SRRS guldhundslista ska vara medlemmar i SRRS. 
 

§ 241 Övriga frågor 
 
Fullmäktige 2008 
Kallelsen. 
 
Delegaterna. 
Mellan och Västra har inkommit med sina listor.  
Styrelsen avvaktar besked från de övriga lokalavdelningarna. 
 
Verksamhetsberättelsen. 
Jonas skriver den. AUK och MK uppmanas inlämna sina. 
 
Balans- och resultaträkning. 
Har inkommit från kassören.  
 
Revisorernas berättelse. 
 
Verksamhetsplan. 
Karin skriver den. 
 
Budgetplan. 
Gjordes under mötet. Caroline finjusterar den efter besked från kassören 
 
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Styrelsen beslutade föreslå höjd medlemsavgift för år 2009. 
Fullbetalande medlem 275 kronor. Valpköparmedlemskap fortfarande 100 kronor. 
Familjemedlemmar 100 kronor. Utomnordiska medlemmar 325 kronor. 
 
Valberedningens förslag. 
Har inkommit från Jazmine.  
 
Motioner och propositioner. 
En motion från Norra har inkommit. Styrelsen skriver ett yttrande. 
 
Karin skriver en proposition om stadgeändring betr. personliga suppleanter till delegater. 
 
Styrelsen beslöt att skriva en proposition till fullmäktige om att utse Karin Nilsson till 
hedersmedlem. Helena skriver den. Karin Nilsson deltog inte i beslutet. 
 

§ 242 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte tisdagen den 11 mars kl. 19.30. 
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§ 243 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 

  
 
 
VID PROTOKOLLET 

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson  Maria Kierkegaard 
 


