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DELTAGARE 

Vice ordf. Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Kerstin Näslund, Maria Kierkegaard 
och Karin Nilsson.          
ANMÄLT FÖRHINDER 

Jonas Peterson 
 

§ 162 Mötets öppnande.  
Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
Protokollförare och protokolljusterare. 
Till protokollförare utsågs Karin Nilsson.  
Helena Sirén utsågs att jämte mötets ordförande Reidar Otterbjörk justera dagens 
protokoll. 
 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

§ 163 Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll 2009-02-23 är justerat och lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 2009-03-04 är under justering. 

§ 164 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2009-02-19 SKK Remiss angående en eventuell harmonisering av NKU ländernas 
utställningsbestämmelser. Remissvar senast 2009-06-30. 
Bordläggs till efter fullmäktige. 
 
2009-02-25 SKK Tillrättaläggande av föregående remiss. 
Bordläggs till efter fullmäktige. 
 
2009-02 -21 Svensk Hundungdom. Inbjudan till Domarutbildning i Junior Handling. 
Styrelsen beslöt vidarebefordra inbjudan till lokalavdelningarna. 
 
2009-02-23 SKK Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen 
Styrelsen beslöt att anteckningarna bör läsas av hela styrelsen. Lades till handlingarna. 
 
2009-02-27 SKK Ändrat datum för HUND 2010. 
Styrelsen beslöt vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 
2009-03-04 SKK Föredragningslista till CS den 25 mars. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-03-05 SKK Information om ett nytt internationellt championat, C.I.E. (International Show 
Champion). 
Styrelsen beslöt vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna. 
 
2009-03-06 SKK CS protokoll nr 1/2009. 
Lades till handlingarna. 
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§ 165 Rapport ekonomi. 
Inget att rapportera. 

§ 166 Medlemsärenden. 
Inget att rapportera. 

§ 167 Rapport AU 
Inga AU-beslut har fattats under perioden. 

§ 168 Rapport AUK 
Uppfödarträff den 7 mars. 
SRRS avelsråd Helena Sirén rapporterade från SRRS uppfödarträff den 7 mars där Anne 
Skogh från SKKs juridiska avdelning informerat om lagar och förordningar för uppfödare, 
SKKs Grundregler och avtal och uppfödarnas skyldigheter vid återköp eller dolda fel m.m. 
12 deltagare hade infunnit sig. Frågorna hade varit många och diskussionerna givande. 
 
De två inplanerade uppfödarträffarna är nu avklarade, och det är väldigt roligt att intresset 
har varit stort bland uppfödarna (18 deltagare kom till uppfödarträff nr 1). 
 
Konceptet med uppfödarträffar har tagits emot väldigt positivt av uppfödarna, och 
förhoppningsvis kan vi återuppta dem i någon form efter nästa utställnings- och 
valpsäsong. 
 
AUK planerar en avelskonferens i slutet av detta år eller i början av nästa. Just nu ser AUK 
över var när och vilka ämnen som kommer att tas upp. Mer information kommer att 
lämnas längre fram. 
 
Sonja Nilsson lämnar AUK vid fullmäktige. 
Sonja Nilsson har beslutat sig för att avgå som sammankallande i AUK i samband med 
SRRS fullmäktige den 4 april. Styrelsen vill uttrycka en stor tacksamhet för Sonjas  
utomordentliga mångåriga insats som sammankallande i AUK.  

§ 169 Rapport MK  
Inget att rapportera. 

§ 170 Tävlingsverksamhet 
Inget att rapportera.. 

§ 171 Rapport Hemsidan 
Inget att rapportera. 

§ 172 Rapport Ridgeback-Nytt 
Inget att rapportera. 

§ 173 Rapport Lokalavdelningar 
Inget att rapportera. 
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§ 174 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
Protokoll från årsmöte och konstituerandemöte i Mellan har kommit in 
Styrelsen har tagit del av protokollen. 

§ 175 Exteriördomarkonferensen 
Offert för tryckning av raskompendiet har kommit in.  
Styrelsen beslöt acceptera offerten. 

 
§ 176 

 
Bordlagda frågor 
§ 140 2009-02-10. Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister. 
Styrelsen beslutade avstyrka domarens förfrågan med motiveringen att den önskar att 
domaren först skaffar sig mera kunskaper om rasen. 
Karin meddelar domaren och SKK. 
Detta beslut justerades omedelbart. 
 
§ 153 Ytterligare delegat till Kennelfullmäktige. Bordlagt 2009-02-23. 
Styrelsen beslöt att Karin kontaktar Annika Klang och anmäler Jonas och ytterligare en 
person till Kennelfullmäktige. 

§ 177 Övriga frågor 
Sponsorsavtal. 
Kerstin rapporterade om sina kontakter med Royal Canin. 

§ 178 Nästa Styrelsemöte 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter fullmäktige. 

§ 179 Mötets avslutande. 
Reidar tackade Maria och Helena för deras insats i styrelsen, och hela styrelsen ser fram 
emot ett fortsatt samarbete, fast i andra roller. Därefter avslutades mötet.  

   
 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Reidar Otterbjörk Helena Sirén 


