
 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
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Skype 
Mötesdatum 

2015-01-27 
Paragrafer 

§162 - §177 
Justerat datum 

2015-02-14 
År/Mötesnr 

2014/12 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 
Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot) fr.o.m §131, Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda 
Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant). 

Anmält förhinder 

- 
  

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Lisa Zingel 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL

§162. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

162.2. Val av protokolljusterare 
Lisa Zingel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

162.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

§163. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-12-16 är justerat. 

§164. Bordlagda ärenden. 

164.1. Bordlagt 2014-12-16 §155.5: Införande av årets bästa veteran, uppfödargrupp och avelsgrupp 
Ärendet behandlades under §171.4. 

§165. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§166. Rapport sekreterare 

166.1. 2014-12-17 SKK: Utskick av fastställda förslag framkomna under regelrevideringskonferensen i 
lydnad 
Styrelsen noterade information från SBK avseende fastställda förslag framkomna under 
regelrevideringskonferensen i lydnad. Styrelsen har inga synpunkter på förändringarna och 
informationen lades till handlingarna. 

166.2. 2014-12-17 SKK: Information om utbildningsplaner Rallylydnad 
Styrelsen noterade information från SBK avseende utbildningsplaner för domare, tävlingssekreterare 
och skrivare i rallylydnad. 

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

Punkten justerades omedelbart. 

166.3. 2014-12-17 SKK: Rasklubbsruta Hundsport 
Styrelsen noterade information från SKK gällande annonsering i ”rasklubbsruta” i Hundsport. 
Styrelsen beslutade att inte införa någon annons i Hundsport 2015 och informationen lades till 
handlingarna. 

166.4. 2015-01-07 SKK: Beslut från DN-sammanträde 28 november 2014 
Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-11-28. Styrelsen noterade att 
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 
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166.5. 2015-01-08 SKK: SKKs valberedning - Kennelfullmäktige 2015 
Styrelsen noterade information från SKKs valberedning gällande önskemål om lämpliga kandidater 
till SKK/CS. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.6. 2015-01-09 SKK: Kennelfullmäktige 2015 
Styrelsen noterade inbjudan till SKK Kennelfullmäktige den 2-4 oktober 2015. Enligt SKKs stadgar 
§7 mom 2 så har SRRS rätt att utse 1-2 delegater och minst 1 suppleant. Information om delegater ska 
vara SKK tillhanda senast 2015-03-31. 

Styrelsen beslutade att utse Hélène Lewinter och Jessica Persson till SRRS delegater vid 
Kennelfullmäktige 2015. Vidare beslutade styrelsen att utse Ellinor Drakensjö och Linda Andersson 
att i angiven ordning tjänstgöra som suppleanter i det fall ordinarie delegater blir förhindrade att delta. 

166.7. 2015-01-13 SKK: Klubbdebitering 2014 
Styrelsen noterade att avgiften för SKKs administration av SRRS medlemsregister 2014 uppgick till 
45.566 SEK och att faktura kommer att skickas till kassör Sonja Nilsson. 

166.8. 2015-01-14 SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till utbildning i föreningsteknik i Örebro 2015-03-08 för 
ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

166.9. 2015-01-14 SKK: Ytterligare beslut från DN-möte 2014-11-28 
Styrelsen noterade disciplinnämndens beslut från sammanträde 2014-11-28. Styrelsen noterade att 
inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.10. 2015-01-14 SKK: Protokoll från DN-möte den 28 november 2014 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

166.11. 2015-01-19 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

166.12. 2015-01-19 SBK: Ansökningstider rallylydnad 
Styrelsen noterade information från SBK gällande att ansökning om arrangemang av officiella 
rallylydnadsprov under perioden 2015-07-01 – 2015-12-31 ska vara SBK tillhanda 2015-03-15. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK med uppdrag 
att inkomma med lokalavdelningarnas ansökningar för den aktuella perioden senast 2015-02-28. 

Punkten justerades omedelbart. 

166.13. 2015-01-21 SKK: Skrivelse ang "Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar" 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att förslag till förändringar av de allmänna reglerna 
för utställningar, prov och tävlingar ska vara SKK tillhanda senast 2015-04-01. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2015-01-27 
Paragrafer 

§162 - §177 
Justerat datum 

2015-02-14 
År/Mötesnr 

2014/12 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 
Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot) fr.o.m §131, Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda 
Andersson (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant). 

Anmält förhinder 

- 
  

 

Justeras mötesordförande 

 
 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Lisa Zingel 

Protokollförare 

 
 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 3/7

PROTOKOLL

166.14. 2015-01-21 SKK: Skrivelse ang ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa 
regellåsningsperiod 2017-2021 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att ansökan om till förändringar av 
championatreglerna och särbestämmelserna ska vara SKK tillhanda senast 2016-01-01. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.15. 2015-01-22 SKK: Årsstatistik 2014 
Styrelsen noterade begäran från SKK om att medlemsantal per 2014-12-31 ska rapporteras in av 
klubbar vars medlemsregister inte administreras av SKK. 

Styrelsen konstaterade att detta inte berör SRRS och informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

166.16. 2015-01-26 SKK: Ändring i protokoll från DN-sammanträde 28/11-2014 
Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§167. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§168. Organisations- och medlemsärenden 

168.1. 2014-11-13, 2014-11-18, 2014-12-02, 2014-12-04, 2014-12-09, 2014-12-17, 2015-01-08, 2015-01-13, 
2015-01-15, 2015-01-20 och 2015-01-22 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

168.2. 2014-11-13, 2014-11-18, 2014-11-25, 2014-12-02, 2014-12-17, 2015-01-08, 2015-01-13, 2015-01-15, 
2015-01-20 och 2015-01-22 SKK: Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

168.3. 2015-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

168.4. 2015-01-01 SKK: Nya medlemmar 2014-12-01-- 2014-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

168.5. 2015-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-12-01-- 2014-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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168.6. 2015-01-01 SKK: Medlemslista 2014-12-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§169. Avels- & uppfödarärenden 

169.1. Medlemmar SRRS/AUK 2015 
Styrelsen noterade att Maria Kierkegaard-Lundström meddelat att hon önskar avsluta sitt uppdrag i 
SRRS/AUK sedan hon beslutat att för egen uppfödning inte efterfölja SRRS valphänvisningsregel 
”Tiken ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.”. 

Styrelsen instämde till fullo med Marias önskemål och beslutade att Maria Kierkegaard-Lundström 
avslutar sitt uppdrag i SRRS/AUK 2015-02-28. 

Styrelsen uppdrog till Maria Kierkegaard-Lundström att överlämna allt SRRS/AUKs material till 
övriga kommittémedlemmar. 

Styrelsen beslutade vidare att tillsätta Margareta Lantz som ledamot i SRRS/AUK under perioden 
2015-02-01-- 2015-12-31. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att kontakta styrelsen förslag till ny sammankallande i 
SRRS/AUK. 

Punkten justerades omedelbart. 

169.2. Avelskonferens 2015 
Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att tillfråga Maria Kierkegaard-Lundström om hon vill 
fullfölja det pågående arbetet med avelskonferensen. 

- Program 
Styrelsen noterade att SRRS/AUK ännu inte har inkommit med slutgiltigt besked från tilltänkta 
föreläsare. 

169.3. 2015-01-04 Medlem: Skrivelse till SRRS/C och SRRS/AUK ang DS/LTF 
Styrelsen noterade en skrivelse från uppfödare av rhodesian ridgeback med ett flertal förslag till 
förbättringar avseende informationen om Dermoid Sinus och LTF, vilket styrelsen tackar för. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att bedöma och fatta beslut om vilka av förslagen som SRRS ska 
arbeta vidare med samt hur detta ska ske. 

Styrelsen beslutade att i SRRS policy punkt ”2.2 Operation” förlänga tidsperioden för information till 
SRRS/AUK enligt skrivning nedan. Den nya skrivningen är gällande från och med 2014-02-01. 
”B3) Uppfödaren ska, oavsett utfallet av operationen, mellan två (2) och sex (6) veckor efter att 
operation har ägt rum skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit opererad samt 
det primära utfallet av operationen. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.” 

Punkten justerades omedelbart. 

§170. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 
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§171. Tävlingsärenden 

171.1. Medlemmar SRRS/TK 2015 
Styrelsen diskuterade ett antal förslag på personer som kan tänkas ingå i SRRS/TK under 2015 och 
uppdrog till Lisa Zingel, Kjell Rörström och Jessica Persson att kontakta dessa. 

Då det är akut med fler resurser i SRRS/TK så beslutade styrelsen att uppdra till SRRS/AU att 
besluta om tillsättande av föreslagna personer så snart någon av dessa har accepterat uppdraget. 

Punkten justerades omedelbart. 

171.2. Officiella utställningar 2017 
Styrelsen noterade att SRRS/TK har mottagit ansökan från samtliga lokalavdelningar avseende 
arrangemang av officiell utställning 2017.  

Styrelsen beslutade att fastställa ansökan om utställningsarrangemang 2017 enligt följande: 

• 2017-05-28  SRRS/Östra  Kungsängen 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2017-07-16  SRRS/Norra  Sundsvall 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2017-08-05  SRRS/Västra  Karlstad  1 hanhundscert 

• 2017-08-06  SRRS/Västra  Karlstad  1 tikcert 

• 2017-09-03  SRRS/Östra  Kungsängen 1 hanhundscert & 1 tikcert 

• 2017-09-10  SRRS/Södra  Eslöv  1 hanhundscert & 1 tikcert 

Styrelsen beslutade att bevilja att BISS-17 2017-08-05/06 arrangeras av SRRS/Västra i samarbete 
med SRRS/C. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att, i egenskap av CUA, ombesörja att SRRS ansökan kommer 
SKK tillhanda senast 2015-02-15. 

171.3. Centrala sponsorer 
Lisa Zingel rapporterade att nuvarande sponsor MaxiPet har inkommit med ett anbud för fortsatt 
sponsring. Styrelsen beslutade att gå vidare med detta och upprätta ett avtal om sponsring 2015 och 
2016. 

Vidare diskuterade styrelsen centrala sponsorer till SRRS utställningar och konstaterade att det i 
nuläget verkar vara svårt att hitta icke foderleverantörer som är intresserade av denna typ av 
samarbeten. Av denna anledning beslutade styrelsen att avsluta arbetet med att finna centrala 
samarbetspartners för sponsring av SRRS utställningar. 

171.4. Införande av årets bästa veteran, uppfödargrupp och avelsgrupp 
Styrelsen noterade ett medlemsförslag gällande att införa utmärkelser till bästa veteran, uppfödargrupp 
och avelsgrupp. 

Efter diskussion så beslutade styrelsen att avslå förslaget. Detta eftersom all beräkning av resultat på 
SRRS vinnarlistor numera sker maskinellt och styrelsen vill undvika nya vinnarlistor där manuell 
resultaträkning är nödvändig. Maskinell resultaträkning är tekniskt möjlig avseende bästa avelsgrupp 
och bästa veteran, men i detta fall bedöms inte arbetsinsatsen vara motiverad i relation till antal 
tävlande hundar.  
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§172. Kommunikationsärenden 

172.1. Ridgeback-Nytt 
Styrelsen diskuterade möjligheterna att öka försäljningen av annonser i Ridgeback-Nytt till externa 
företag och beslutade att göra ett försök under 2015 genom att aktivt söka annonsörer. 

Styrelsen beslutade att priset för företagsannonser är Uppslag 3.800 SEK/nr, Helsida: 2.000 SEK/nr, 
Halvsida 1.100 SEK/nr. Vid tecknande av samma annonsstorlek i fyra efter varandra följande nummer 
ges 12,5 % rabatt. Priset för privatannonser av medlemmar lämnas oförändrat. 

172.2. Hemsida 
Styrelsen noterade att hemsidan har byggts för att motsvara den nya lokalorganisationen gällande från 
2014-12-30. 

172.3. Årsbok 
Hélène Lewinter rapporterade att hon fortfarande saknar ”mall” för tidigare årsböcker. Enligt Sonja 
Nilsson så saknas mall och tidigare årsböcker har producerats i en gammal version av Adobe 
Pagemaker, vilket är en programvara som inte längre tillverkas. 

Styrelsen uppdrog till Hélène Lewinter att använda den kostnadsfria testversionen av InDesign för 
utvärdering. Faller denna väl ut så kan programvaran köpas till en kostnad av 275 SEK per månad. 

§173. Rapport lokalavdelningar 

173.1. 2014-12-18 SRRS/Östra: Protokoll från styrelsemöte 2014-08-14, 2014-09-11, 2014-10-08, 2014-11-
05 och 2014-12-17 
Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

173.2. 2015-01-20 SRRS/Östra: Redovisning av montermaterial 
Styrelsen noterade att SRRS/Östra, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2014-09-16 § 109.6, har 
inkommit med en redovisning av inköpt montermaterial. Materialet finns förvarat hos Lena Sköld. 

Styrelsen tackade SRRS/Östra för redovisningen och ärendet lades till handlingarna. 

§174. Rapport valberedning 

Valberedningen har rapporterat att de har inlett arbetet med att föreslå förtroendevalda till 
Fullmäktigemötet. 

§175. Övriga ärenden 

175.1. RRWC 2016 
Margareta Lantz rapporterade att RRWC-gruppen har haft ett fysiskt möte i Malmö 2015-01-24 där 
samtliga arrangörsänder fanns representerade. Arbetet fortskrider.  

175.2. Fullmäktigemöte 2015 
Styrelsen beslutade att hålla ett styrelsemöte där handlingarna inför Fullmäktigemötet behandlas. För 
tidpunkt, se §176. 
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§176. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte onsdag 2015-02-18 klockan 19:30 via Skype där 
handlingarna inför Fullmäktigemötet 2015 behandlas. 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2015-03-03 klockan 19:30 via Skype. 

§177. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 


