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

§ 94 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat och lades till handlingarna. 

§ 95 Rapport sekreterare, Post in/ut. 
2009-07-09 SKK Auktorisation exteriördomare Sara Nordin. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra beskedet till lokalavdelningarna. 
 
2009-07-10 SKK Föredragningslista CS nr 5/2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-07-17 SKK Material på webben. Gällande SRD. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-07-19 Stockholms Kennelklubb. Inbjudan till Stockholms Hunddag 2009. 
Styrelsen beslutade vidarebefordra meddelandet till lokalavdelningarna. 
 
2009-07-21 Willy Johansson. Resultat på SRRS specialen 07. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-08-04 Marielle Trésoor. Championshipshow RR Club Netherlands October 03. 
Styrelsen beslutade att inbjudan läggs på hemsidan. 
 
2009-08-07 SKK KF-protokoll 2009. 
Lades till handlingarna. 
 
2009-08-18 SKK/AK Dispensregistrering, ansökan för yttrande. 
Styrelsen beslutade att vidarebefordra meddelandet till AUK.  
Beslutet justerades omedelbart. 
Karin skickar handlingarna till AUK. 
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§ 96 Rapport ekonomi. 
Reidar fick i uppdrag att be Sonja Nilsson kontakta SRRS Västra om deras ekonomi. 

§ 97 Medlemsärenden. 
SRRS medlemsansvariga, Sonja Nilsson, meddelar att de flesta uppfödare nu betalar 
medlemskap för sina valpköpare, vilket rapporteras i Ridgeback-Nytt. 

§ 98 Rapport AU 
2009-07-16 fattades AU-beslut att styrelsen skulle skriva till SKK och kräva 
härstamningskontroll av en valpkull, där ingen parning observerats och tiken sprungit lös 
under löpet. 
Styrelsen fastställde beslutet. 
Styrelsen beslutade också att Susan kontaktar SRRS avelsråd Helena Sirén för beslut om 
fortsatt hantering av ärendet. 

§ 99 Rapport AUK 
Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna. 
Styrelsen beslutade att uppfödaren i detta fall får dispens trots tikens ålder. 
Detta beslut justerades omedelbart. 
Susan meddelar uppfödaren. 
 
Avelskonferensen. 
Susan rapporterade om avelskonferensen som kommer att äga rum 27-28 februari 2010. 
Styrelsen beslutade att Cornelia lägger en blänkare på hemsidan. 

§ 100 Rapport MK  
Förslag om en lista på MH-funktionärer på hemsidan. 
En lista med uppgifter om SRRS mentalfiguranter skulle vara till hjälp för uppfödare som 
önskar arrangera MH för sina kullar. 
Styrelsen beslutade att Karin kontaktar lokalavdelningarna. 

§ 101 Tävlingskommittén. 
Specialen 2009. 
Styrelsen konstaterade att specialen genomförts av Västra på ett mycket trevligt sätt. 
 
Specialen 2012. 
SRRS Mellan ansöker om att arrangera specialen 2012. 
Styrelsen beviljar deras ansökan, och ber Mellan komma in med förslag på datum och plats. 
Detta beslut justerades omedelbart.  
Jessica kontaktar Mellan. 

§ 102  Rapport Hemsidan 
Felaktigheter på hemsidan under Internetanmälan. 
Jonas åtog sig att ordna problemet. 
Karin svarar SRRS Norra. 
 
Förslag att lägga domarkompendiet som en länk till pdf på hemsidan. 
Reidar skickar pdf till Cornelia. 
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Text från avelsrådet gällande dermoid sinus till hemsidan. Två förslag. 
Styrelsen beslutade använda förslag nr 2. 
 
Hjälp till lokalavdelningarnas hemsidor. 
Jonas redogjorde för de alternativ som erbjuder sig. Han rekommenderar att man använder 
sina vanliga tills vidare. 

§ 103  Rapport Ridgeback-Nytt 
Reidar meddelade att manusstopp är den 30 augusti. 

§ 104 Rapport Lokalavdelningar 
Önskemål från SRRS Mellan om lathundar med checklista för olika aktiviteter. 
Styrelsen tycker att önskemålet om lathundar är vettigt, men vill få ordning på 
tävlingsriktlinjerna innan man börjar på ett nytt projekt. 
Under tiden föreslår styrelsen att Mellan kontaktar andra lokalavdelningar som årligen 
genomför de aktuella aktiviteterna. 
Karin svarar Mellan. 

§ 105 Mötesprotokoll Lokalavdelningar 
SRRS Västra har inkommit med protokoll från styrelsemöten 2009-06-17 och 2009-07-08. 
SRRS Skåne har inkommit med protokoll från styrelsemöte 2009-07-07. 
SRRS Mellan har inkommit med protokoll från styrelsemöte 2009-07-16. 
 
Styrelsen tackar för protokollen som lades till handlingarna. 

§ 106 Bordlagda frågor 
Inget att rapportera. 

§ 107 Övriga frågor 
Arbetsgrupp för officiella viltspårprov. 
Reidar skickar ut en förfrågan till lokalavdelningarna om medlemmar i arbetsgruppen. Svar 
senast 24 september. 
 
Förslag till förtydligande av sponsoravtal. 
Jessica har utarbetat ett förslag, och kontaktar Mia på Royal Canin. 
 
Årsboken. 
Styrelsen beslutar att Sonja Nilsson ska få 10 000 kr för sitt arbete med årsboken, som nu 
är klar. 
 
Text till bekräftelse om forskningsanslaget. 
Jonas skickar brevet till Nicolette Salmon Hillbertz och kontaktar Sonja. 
 
Informationsutbyte. 
Reidar ska kontakta danska och norska Ridgebackklubben med förfrågan om utbyte av 
”Ridgeback-Nytt” enligt förslag från Helena Sirén. 
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Viltspårlistan. 
Cornelia och Jessica ska kontakta föreslagna personer med förfrågan om de kan hjälpa till 
med uppdateringen av viltspårlistan. 

§ 108 Rapport Valberedningen 
Inget att rapportera. 

 
§ 109 

 
Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte i Stockholmstrakten lördagen den 26 september 
2009. 

§ 110 Mötets avslutande 
Jonas tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 

VID PROTOKOLLET  

Karin Nilsson 

 

JUSTERAS JUSTERAS 

Jonas Peterson Jessica Persson 
 


