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Skype 
Mötesdatum 

2012-08-01 
Paragrafer 

§91 - §106 
Fastställt datum 

2012-09-01 
År/Mötesnr 

2012/7 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Susan Falk (ledamot) och Marie 
Wijkander (suppleant). Eva Malmport (SRRS/AUK) och Canan Dogan (SRRS/AUK) närvarade vid §98.3. 

Anmält förhinder 

Lisa Zingel (ledamot), Mats Graflund (ledamot) och Jan Zetterström (suppleant). 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Susan Falk 
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PROTOKOLL

§91. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att av de frånvarande styrelsemedlemmarna har endast Jan Zetterström anmält sig vara 
förhindrad att deltaga vid mötet. 

91.1. Val av protokollförare  
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

91.2. Val av protokolljusterare 
Susan Falk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

91.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen i sin helhet. 

§92. Föregående mötesprotoakoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2012-07-05 har justerats.  

§93. Bordlagda ärenden 

93.1. Bordlagt 2012-07-05 §79.12 ”2012-06-27 SKK: Förslag på ny organisation för freestyle” 
Ärendet behandlas vid dagens sammanträde §100.3. 

§94. Rapport AU 

Styrelsen noterade att inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§95. Rapport sekreterare 

95.1. 2012-07-09 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att ingen ägare eller uppfödare av rhodesian ridgeback är berörda och 
informationen lades till handlingarna. 

95.2. 2012-07-09 SKK: Andnings-dvd på svenska och engelska 
Styrelsen noterade att SKK har producerat en ”andnings-dvd” benämnd ”Att bedöma hundars 
andning” som nu finns publicerad på YouTube i svensk samt engelsktextad version. 

Styrelsen uppdrog til Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

95.3. 2012-07-13 SKK: Information om tillträdesförbud 
Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för kännedom. 

95.4. 2012-07-17 SKK: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf 
Styrelsen uppdrog til Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för kännedom 
samt till SRRS/MIK för publicering i Ridgeback-Nytt i mån av plats. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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95.5. 2012-07-24 SKK: Enkät om rasdata 
Styrelsen noterade enkätutskick från SKK avseende användandet av rasdata. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att besvara enkäten enligt förslag senast den 27 augusti 2012. 

95.6. 2012-07-30 STOKK: Stockholms Hunddag 16 september 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart.. 

§96. Ekonomiärenden 

96.1. Resultat- och balansrapport 
Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en delårsrapport och tackade 
för detta. Styrelsen noterade att ekonomin är god och att resultatet för närvarande ligger inom budget. 

96.2. Lokala delårsrapporter 
Enligt beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §80.3 så uppdrogs samtliga lokalstyrelser att senast den 31 
juli 2012 inkomma till SRRS/C med en resultat- och balansrapport per 2012-06-30. 

Styrelsen noterade att endast SRRS/Skåne inkommit med delårsrapport och tackade för detta. 
Sekreterare Jessica Persson har skickat ut en påminnelse till samtliga övriga lokalavdelningar och 
styrelsen förutsätter att samtliga delårsrapporter är styrelsen tillhanda innan nästa styrelsemöte.  

§97. Medlemsärenden 

97.1. 2012-07-10, 2012-07-12, 2012-07-17, 2012-07-19, 2012-07-24 och 2012-07-26 SKK:  
Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

97.2. 2012-07-10, 2012-07-12, 2012-07-17, 2012-07-19, 2012-07-24 och 2012-07-26 SKK: 
Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna. 

97.3. 2012-08-01 SKK: Medlemsstatistik 2012-07-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

97.4. 2012-08-01 SKK: Nya medlemmar 2012-06-30 - 2012-07-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom.  

Beslutet justerades omedelbart. 

97.5. 2012-08-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-06-30 - 2012-07-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 
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Beslutet justerades omedelbart. 

97.6. 2012-08-01 SKK: Medlemslista 2012-07-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§98. Avels- & uppfödarärenden 

98.1. Medlemmar SRRS/AUK 
Styrelsen har mottagit meddelande från Ann-Marie Hilding att hon önskar avgå ur SRRS/AUK. 

Styrelsen tackade Ann-Marie för det arbete hon lagt ner under sin tid i kommittén och beslutade att 
omedelbart verkställa hennes önskemål. 

98.2. 2012-07-29 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2012-06-05 
Styrelsen noterade att punkt 3 avser SKKs avelskonferens den 16-17 mars 2013 och inte ”SRRS 
Avelskonferens” som har angivits pga felskrivning.  

Styrelsen tackade för protokollet och lade det därmed till handlingarna. 

98.3. Hälsoenkäter 
Vid denna punkt deltog Eva Malmport  och Canan Dogan (SRRS/AUK) som arbetat med 
hälsoenkäterna för hundar födda 2008 samt äldre hundar födda 2005.  

Hälsoenkäterna gicks igenom och styrelsen noterade att inget framkommit som kräver några 
omedelbara åtgärder. Styrelsen tackade för en mycket bra sammanställning av hälsoenkäterna som 
kommer att presenteras i kommande nummer av Ridgeback-Nytt.  

Styrelsen noterade att för att hälsoenkäterna ska kunna användas som underlag till RAS krävs statistik 
som omfattar flera år.  

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att, om möjligt, sammanställa statistik utifrån hälsoenkäterna för 
hundar födda 1998-2008. 

98.4. Revidering Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Styrelsen noterade att SRRS/AUK, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2012-06-10 §66.3, har 
inkommit med en nulägesbeskrivning avseende rasens exteriör och tackade för detta. 

Jessica Persson rapporterade att hon utifrån SRRS Avelsregister håller på att ta fram statistik avseende 
födda valpkullar, rapportering av Data Om Valpkull (DOV), valningsstatus samt förekomst av 
dermoid sinus, ridgelöst, ridgefel, kroksvans och navelbråck under perioden 2002-2011. Endast lite 
arbete kvarstår och underlaget beräknas vara klart för granskning under innevarande vecka. 

98.5. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen ser fram emot att, enligt beslut vid styrelsemöte 2012-07-05 §82.3, ta del av 
beslutsunderlaget senast  den 31 augusti 2012. 

98.6. ”Provparning” med hundar som ej finns i SKKs register 
Marie Wijkander informerade om att SKK idag inte verkar tillhandahålla något verktyg för uppfödare 
som, i syfte att följa SKKs rekommendationer, vill beräkna inavelsgrad för en planerad valpkull där 
föräldradjur saknas i SKKs databas. 
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Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att kontrollera med SKK om det finns något annat sätt för 
uppfödare att genomföra dessa kontroller alternativt om SKK planerar utveckling av något verktyg. 

§99. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§100. Tävlingsärenden 

100.1. SRRS/Västra: Önskemål om flytt av beviljad utställning 2013-06-09 och 2014-05-11 
Styrelsen har från SRRS/TK mottagit ett önskemål från SRRS/Västra om att flytta beviljade 
utställningar från 2013-06-09 till 2013-06-29 och från 2014-05-11 till  2014-06-29. Anledningen till 
önskemålet uppges vara att samarrangemang önskas med SÄKKs utställning i Borås och därmed 
reducera kostnaderna avseende bl.a domare och platshyra. SRRS/TK rekommenderar styrelsen att 
bevilja SRRS/Västras önskemål. 

Styrelsen noterade att en flytt av utställningarna i enlighet med SRRS/Västras önskemål skulle 
innebära att de i hög utsträckning konkurrerar med andra lokalavdelningars rasspecialer samt att kort 
tid mellan de egna arrangemangen bland annat ställer höga krav på tillgången på resurser. Styrelsen 
önskar få ett förtydligande från SRRS/TK avseende hur kommittén har resonerat kring detta. 

Styrelsen uppdrog till AU att innan nästa styrelsemöte hålla ett möte med SRRS/TK där ovanstående 
diskuteras. 

100.2. Officiella lydnadsprov 2013 
Styrelsen noterade att SRRS/TK har skickat ut en förfrågan till samtliga lokalavdelningar om att 
anordna officiellt lydnadsprov 2013 och att samtliga lokalavdelningar har tackat nej. 

Styrelsen förtydligade att SRRS/Skånes åtagande att arrangera Ridgebackspecialen 2013 (BISS-13) 
också innefattar arrangemang av officiell lydnadstävling. Styrelsen överlämnar till SRRS/Skåne att 
besluta huruvida lydnadstävlingen ska arrangeras den 6 eller 7 juli 2013. 

100.3. Förslag på organsationför freestyle 
Styrelsen beslutade att av tidsskäl bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. SRRS enkätsvar 
ska vara SKK tillhanda senast den 15 september 2012. 

§101. Marknads- & informationsärenden 

101.1. Ridgeback-Nytt 
Styrelsen noterade att korrektur för Ridgeback-Nytt nr 2/2012 har kommit styrelsen tillhanda. 

101.2. Hemsida 
Styrelsen noterade att feedback på de texter som finns upplagda i betaversionen av hemsidan 
fortfarande inväntas från flertalet styrelsemedlemmar. 

Styrelsen uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att inkomma med sina kommentarer till Jessica 
persson senast den 5 augusti 2012. 

§102. Rapport lokalavdelningar 

102.1. SRRS/Västras ekonomi och verksamhet 
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Inget att raportera. 

§103. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§104. Övriga ärenden 

104.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Styrelsen beslutade att Håkan Löfkvist ska i den arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett väl 
underbyggt förslag till ansökan för godkännande av SRRS styrelse. 

Styrelsen noterade att arbetsgruppen nu har fem medlemmar inklusive ordförande Lennart Persson. 

104.2. SRRS klubbkonferens 2013 
Inget att rapportera. 

104.3. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Styrelsen noterade att kontakter mellan ordförande i svenska (SRRS), danska (RRK), norska (NRRK) 
och finska ridgebackklubben (SRB) pågår för att hålla ett inledande arbetsmöte. 

§105. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 28 augusti 2012 via Skype. 

§106. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


