
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2013-02-13 
Paragrafer 

§203 - §218 
Fastställt datum 

2013-02-17 
År/Mötesnr 

2012/14 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot), Lisa 
Zingel (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant). 

Anmält förhinder 

Jan Zetterström (suppleant). 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Mats Graflund 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 1/8

PROTOKOLL

§203. Mötets öppnande 

Mötesordförande Lennart Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie 
Wijkander. 

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

203.2. Val av protokolljusterare 
Mats Graflund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

203.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§204. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från styrelsens möte 2013-01-17 har justerats. 

§205. Bordlagda ärenden 

205.1. Bordlagt 2013-01-17 §194.2 Inavelsgrad på valphänvisningen 
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §210.3 

205.2. Bordlagt 2013-01-17 §194.4 Översyn av policy för dermoid sinus 
Ärendet behandlades vid dagens sammanträde §210.7 

§206. Rapport AU 

206.1. Hemofili B 
Via SRRS/AUK har det kommit till styrelsens kännedom att en svenskägd tik misstänks vara bärare 
av Hemofili B. Efter kontakt med Karin Drotz (SKK) så rekommenderar SKK att den aktuella tiken 
samt hennes kullsyskon genomför DNA-test för att fastställa deras genetiska sjukdomsanlag. Tikens 
mamma är inte möjlig att testa eftersom denna inte längre finns i livet. SKK har varit i kontakt med 
uppfödaren som ombesörjer att DNA-test genomförs av tikens syskon. SKK uppdrog till SRRS att 
kontakta tikägaren med önskemål om att DNA-test ska utföras på tiken som misstänks vara bärare.  

AU har 2013-01-28 beslutat att framföra önskemål till tikägaren om att tiken ska DNA-testas för 
Hemofili B hos Laboklin. Beslutet har meddelats Eva Mustad, sammankallande i SRRS/AUK, som i 
sin tur har meddelat tikägaren. Styrelsen har 2012-02-04 skickat instruktioner till tikägaren avseende 
hur testen ska utföras.  

Styrelsen fastställde SRRS AU:s beslut. 
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§207. Rapport sekreterare 

207.1. 2013-01-21 SKK: Remiss om SKKs grundregler 
Styrelsen noterade remiss från SKK avseende nya grundregler att vara gällande från 2014-01-01. 
Remissvar ska vara SKK tillhanda senast den 31 mars 2013. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/AUK att inkomma till SRRS/C med förslag till remissvar 
senast den 1 mars 2013. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
SRRS/AUK. 

207.2. 2013-01-22 SKK: Ny videoguide Anmäl till tävling och information på engelska 
Styrelsen noterade information från SBK på svenska och engelska avseende hur man på SBK Tävling 
skapar konto och anmäler till tävling. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

207.3. 2013-01-23 SKK: Reseersättning SKK 
Styrelsen noterade information från SKK gällande reseersättningar inom SKK-organisationen. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

207.4. 2013-01-24 SKK: Nyhetsbrev för klubbfunktionärer 
Styrelsen noterade att SKKs föreningskommitté har skapat ett nyhetsbrev för klubbfunktionärer att 
distribueras minst 4 gånger per år. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna med 
uppmaning till lokala styrelsemedlemmar att prenumerera på nyhetsbrevet. 

Beslutet justerades omedelbart. 

207.5. 2013-01-24 SKK: Remiss för regelrevidering av freestyleregler 
Styrelsen noterade remiss från SKKs Freestylekommitté avseende förslag till reviderade 
freestyleregler att vara gällande från 2014-01-01. Remissvar ska vara SKK tillhanda senast den 30 
april 2013. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/TK att inkomma till SRRS/C med förslag till remissvar 
senast den 30 mars 2013. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
SRRS/TK. 

Beslutet justerades omedelbart. 

207.6. 2013-01-25 SKK: Angående tävlingsort i SBK Tävling 
Styrelsen noterade att ”Ort” måste anges för tävling i ”SBK Tävling”. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/TK att säkerställa att SRRS tävlingar är upplagda i enlighet 
med SBKs instruktioner. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
SRRS/TK 

Beslutet justerades omedelbart. 
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207.7. 2013-01-28 SKK: SLU-konferens om immunmedierade sjukdomar 
Styrelsen noterade inbjudan från SLU till halvdagskonferens om aktuell smådjursforskning med tema 
”Immunmedierade sjukdomar”. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2013. 

Styrelsen beslutade att Lisa Zingel ska representera SRRS vid konferensen. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/AUK att besluta om representant från SRRS/AUK ska delta 
vid konferensen. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
SRRS/AUK. 

Beslutet justerades omedelbart. 

207.8. 2013-01-31 SKK: Agilityns framtid 
Styrelsen noterade enkät från SBK avseende framtida organisation för agility. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att be medlemmar inom SRRS som är aktiva inom agility att besvara 
enkäten. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK. 

Beslutet justerades omedelbart. 

207.9. 2013-01-31 SKK: Utbildning i föreningsteknik 
Styrelsen noterade att SKKs Föreningskommitté i samarbete med Norra Älvsborgs KK arrangerar en 
utbildning i föreningsteknik för ordförande, sekreterare och kassör. 

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

Beslutet justerades omedelbart. 

207.10. 2013-02-01 SKK: Avliden Hedersledamot 
Styrelsen beklagade information från SKK om att hedersledamot i SKK Marjo Hjernquist har avlidit. 

207.11. 2013-02-04 SKK: Disciplinnämndens beslut 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

207.12. 2013-02-07 SKK: Information från SKKs valberedning 
Styrelsen noterade att information från SKKs valberedning. Informationen lades till handlingarna utan 
åtgärd. 

207.13. 2013-02-08 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 
handlingarna utan åtgärd. 

§208. Ekonomiärenden 

208.1. Resultat- och balansrapport 
Adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en uppdaterad preliminär resultat- och 
balansrapport per 2012-12-31 som även inkluderar lokalavdelningarnas resultat efter att dessa 
inkommit. 

Styrelsen noterade att SRRS/Stockholm har gjort ett mycket bra resultat jämfört med budget och även 
SRRS/Västra och SRRS/Mellan har gjort ett bättre resultat än budgeterat vilket är mycket glädjande. 
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Styrelsen noterade vidare att årets centrala resultat är något bättre än budgeterat, men att intäkterna är 
något lägre än förväntat främst på grund av vikande medlemsavgifter. Dock är både SRRS och 
lokalavdelningarnas likviditet fortfarande mycket god. 

§209. Medlemsärenden 

209.1. 2013-01-22, 2013-01-29, 2013-01-31, 2013-02-05 och 2013-02-12 SKK: Nya ägare i raser 
tillhörande SRRS 
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

209.2. 2013-01-22, 2013-01-29, 2013-01-31, 2013-02-05 och 2013-02-12 SKK: Etiketter – nya ägare 
Förslag: Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

209.3. 2013-01-22 SKK: Medlemsstatistik 2013-01-21 
Förslag: Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

209.4. 2013-01-01 SKK: Nya medlemmar  2012-12-21 - 2013-01-21 
Förslag: Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

209.5. 2013-01-01 SKK: U-märkta medlemmar  2012-12-21 - 2013-01-21 
Förslag: Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

209.6. 2013-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2013-01-31 
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

209.7. 2013-01-01 SKK: Nya medlemmar 2012-12-31 - 2013-01-31 
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

209.8. 2013-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2012-12-31 - 2013-01-31 
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

209.9. 2013-01-01 SKK: Medlemslista 2013-01-31 
Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 
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§210. Avels- & uppfödarärenden 

210.1. 2013-02-07 SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2013-02-06 
Styrelsen tackade för protokollet noterar särskilt ärenden som behandlas under §210.3 och §210.5 
samt under denna punkt nedan. Protokollet lades därmed till handlingarna. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att inkomma till SRRS/C med ett förslag till strategi avseende hur 
Degenerativ Myelopati (DM) ska hanteras avseende a) vilka hundar ska testas, b) vilka typer av tester 
som ska anses vara giltiga, samt c) avelsrekommendationer för hundar som genetiskt är bärare eller 
affekterade av sjukdomsanlaget. 

210.2. Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 
Styrelsen noterade att kommittén ännu inte har inkommit med verksamhetsberättelse 2012 och 
verksamhetsplan 2013 och uppdrog till Jessica Persson att påminna om att dessa ska vara SRRS/C 
tillhanda senast den 1 mars 2013 för att kunna biläggas Fullmäktigehandlingarna. 

210.3. Inavelsgrad på valphänvisningen 
Styrelsen har, via protokoll från SRRS/AUKs arbetsmöte 2013-01-10, mottagit kommitténs förslag att 
på SRRS Valphänvisningen upplysa om valpkullens inavelsgrad. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att, innan nästa styrelsemöte, sammankalla SRRS/C och 
SRRS/AUK till ett arbetsmöte där kommittén har möjlighet att presentera bakgrunden till sitt förslag. 

210.4. Bidrag till DNA-test 
Styrelsen har via SRRS/AUK mottagit förfrågan från ägare till tik som misstänks vara bärare av 
Hemofili B om SRRS kan bekosta det DNA-test som specialklubben, enligt rekommendation från 
SKK, har ombett tikägaren att utföra. 

Styrelsen beslutade att inte bevilja ekonomisk ersättning för DNA-test av den aktuella tiken avseende 
Hemofili B. Styrelsen anser dock fortfarande att det är av största vikt att tikägaren följer SKKs 
rekommendation att DNA-testa den aktuella tiken för att få hennes genetiska sjukdomsanlag fastställt. 

210.5. Fond för ansökan om ekonomiska medel vid provtagning/DNA-test av genetiskt allvarliga sjukdomar 
Styrelsen har från SRRS/AUK mottagit ett förslag om att instifta en fond där ”vanliga hundägare” kan 
ansöka om ekonomiskt bidrag från SRRS vid provtagning/DNA-test av genetiskt allvarliga 
sjukdomar. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att, innan nästa styrelsemöte, sammankalla SRRS/C och 
SRRS/AUK till ett arbetsmöte där kommittén har möjlighet att presentera bakgrunden till sitt förslag. 

210.6. Officiell registrering av testresultat för Hemofili B 
Styrelsen har från hundägare mottagit ett önskemål om att ansöka hos SKK om att resultat för 
Hemofili B ska registreras officiellt för Rhodesian ridgeback och därmed bli tillgängliga via 
exempelvis SKKs Hunddata. 

Styrelsen uppdrog till Mats Graflund att innan nästa styrelsemöte kontrollera med SKK om det finns 
några kriterier för att få DNA-resultat officiellt registrerade samt eventuell kostnad för detta. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att innan nästa styrelsemöte återkomma till SRRS/C med 
eventuella förslag på andra typer av DNA-tester som också kan vara aktuella att få officiellt 
registrerade. 
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210.7. Översyn av policy för dermoid sinus 
Styrelsen noterade att Lennart Persson har inkommit med ett förslag till reviderad policy för Dermoid 
Sinus och uppdrog till samtliga styrelsemedlemmar att innan nästa styrelsemöte inkomma med 
eventuella synpunkter på förslaget. 

§211. Mentalitetsärenden 

211.1. 2013-01-30 SRRS/MK: Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 
Styrelsen noterade att SRRS/MK 2013-01-30 och 2013-02-11 har inkommit med 
verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att fastställa SRRS/MKs verksamhetsplan 2012. 

Styrelsen beslutade att uppdra till SRRS/MK att komplettera verksamhetsplanen så att den avspeglar 
kommiténs uppdragsbeskrivning. Komplettering ska vara SRRS/C tillhanda senast den 1 mars 2013 
för att kunna biläggas Fullmäktigehandlingarna. 

§212. Tävlingsärenden 

212.1. Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 
Styrelsen noterade att kommittén ännu inte har inkommit med verksamhetsberättelse 2012 och 
verksamhetsplan 2013 och uppdrog till Jessica Persson att påminna om att dessa ska vara SRRS/C 
tillhanda senast den 1 mars 2013 för att kunna biläggas Fullmäktigehandlingarna. 

212.2. Katalog för PC 
Styrelsen noterade att Jessica Persson 2013-02-06 har mottagit programmet ”Katalog för PC” för att 
bland annat kunna utnyttja SKKs Internetanmälan. 

Jessica Persson rapporterade att just nu så är det inte möjligt att publicera utställning till SKK 
Internetanmälan p.g.a tekniska problem med programvaran. SKKs IT-avdelning är kontaktad och 
felsökning pågår. 

§213. Marknads- & informationsärenden 

213.1. Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 
Styrelsen noterade att kommittén 2013-02-13 har inkommit med verksamhetsberättelse 2012 och 
verksamhetsplan 2013. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

213.2. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att nästa manusstopp är den 1 mars 2013. 

213.3. Hemsida 
Jessica Persson rapporterade att arbetet fortskrider, men inte i så snabbt tempo som vi önskar. 
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§214. Rapport lokalavdelningar 

214.1. 2013-01-17 SRRS/Västra: Årsmöteshandlingar 2013 
Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna. 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra under 2012 har gjort en vinst a’ 6.815,04 SEK medan det 
budgeterade resultatet var en förlust a’ -7.515 SEK. Under 2013 budgeterar lokalavdelningen med en 
vinst a’ 3.027 SEK vilket är i linje med den rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012. 

214.2. 2013-01-22 SRRS/Stockholm: Protokoll från styrelsemöte 2012-03-15 och 2012-10-09 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

214.3. 2013-01-22 SRRS/Västra: Protokoll från årsmöte samt konstituerande möte 2013-01-27 
Styrelsen tackade för protokollen och lade dem till handlingarna. 

Styrelsen noterade information från SRRS/Västra om att suppleant Emmelie Stenman har tvingats 
avsluta sitt uppdrag i styrelsen på grund av hälsoskäl vilket givetvis beklagas. 

214.4. 2013-01-27 SRRS/Mellan: Årsmöteshandlingar 2013 
Styrelsen tackade för årsmöteshandlingarna. 

Styrelsen noterade att SRRS/Mellan under 2012 har gjort en förlust a’ -2.891,95 SEK medan det 
budgeterade resultatet var en förlust a’ -685 SEK. Under 2013 budgeterar lokalavdelningen med en 
vinst a’ 2.325 SEK vilket är i linje med den rambudget som beslutades vid SRRS Fullmäktige 2012. 

§215. Rapport valberedning 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att be valberedningen om en rapport gällande hur deras arbete 
fortskrider. 

§216. Övriga ärenden 

216.1. CV-titel 
Styrelsen noterade att S31621/2003 S31621/2003 GI CH INT UCH NO UCH EE LV CH CH ES CH 
SE VCH Shona-The-African Spirit of Ishtar har fem championavkommor och därmed är berättigad till 
SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

Styrelsen noterade att S33062/97 NORD UCH FI V-03 Zumeli’s Ashiki har sju championavkommor 
och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 

216.2. Övergång till nya typstadgar 
Styrelsen har noterat att SRRS för närvarande inte följer SKKs typstadgar gällande från 2012-01-01 
och har därför bett SKKs Föreningskommitté (SKK/FK) om hjälp att ta fram ett förslag till reviderade 
stadgar att föreslå Fullmäktigemötet 2013. 

Per-Inge Johansson (SKK/FK) har inkommit till SRRS styrelse med ett förslag som styrelsen har 
granskat. Styrelsen önskar några förtydligande och uppdrog till Jessica Persson att kontakta Per-Inge 
Johansson för att få svar på styrelsens frågor. 

216.3. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Inget att rapportera. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2013-02-13 
Paragrafer 

§203 - §218 
Fastställt datum 

2013-02-17 
År/Mötesnr 

2012/14 

Närvarande 

Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Mats Graflund (ledamot), Lisa 
Zingel (ledamot) och Marie Wijkander (suppleant). 

Anmält förhinder 

Jan Zetterström (suppleant). 
  

 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Justeras mötesordförande 

 
 
Lennart Persson 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Mats Graflund 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 8/8

PROTOKOLL

216.4. Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress (RRWC) 2016 
Marie Wijkander rapporterade att arbetet fortskrider och att nästa möte planeras att hållas i Onsala i 
juni 2013. 

216.5. SRRS Fullmäktigemöte 2013 
Styrelsen beslutade att ha ett utkast till Fullmäktigehandlingar klart till nästa styrelsemöte. 

§217. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 5 mars 2013 klockan 19:00 via Skype. 

§218. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


