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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Andersson ersattes av suppleant Johan Segerlund vid §160 - §164. 

§161. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

161.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

161.2. Val av protokolljusterare 

Lilly-Ann Forsman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

161.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§162. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2015-11-25 och 2015-12-15 är justerade 

och lades till handlingarna. 

§163. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§164. Rapport AU 

164.1. Medlemmar i SRRS/AUK 2016 

AU noterade att Jessica Persson, Madelaine Rörström och Cornelia Lundbladh Olsson glädjande har 

meddelat att de står till SRRS/AUKs förfogande under 2016. 

AU beslutade 2016-01-14 att tillsätta Jessica Persson som sammankallande och Madelaine Rörström 

och Cornelia Lundbladh Olsson som ledamöter i SRRS/AUK under perioden 2016-01-01-- 2016-12-

31. 

Styrelsen fastställde AUs beslut och punkten justerades omedelbart. 

 

Linda Andersson anslöt till mötet. 

§165. Rapport sekreterare 

165.1. 2015-12-16 CS protokoll nr 7-2015 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS styrelsemöte 2015-11-12/13 som lades till handlingarna 

utan åtgärd. 

165.2. 2016-10-05 SKK: CUA-kurs 13-14 februari, Dalarnas Kennelklubb 

Styrelsen noterade inbjudan från Dalarnas Kennelklubb CUA-utbildning 2016-02-13/14. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/Västra och 

SRRS/Norra för kännedom. 

165.3. 2016-01-18 SKK: SRRS | Ansökan om ändring av utställningsprogram 2016 

Styrelsen noterade uppdaterad lista från SKK gällande SRRS officiella utställningar 2016. 
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PROTOKOLL 

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

§166. Ekonomiärenden 

166.1. Resultaträkning 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson har inkommit med en preliminär 

resultaträkning 2015, lokalavdelningarnas resultat exkluderat. 

Styrelsen noterade att resultatet som helhet håller sig inom budgeterade ramar, men är lite frågande 

gällande konteringen av vissa poster.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta kassör Sonja Nilsson för förtydligande. 

166.2. SKK: Medlemsadministration klubbdebitering 2015 

Styrelsen noterade att avgiften för SKKs administration av SRRS medlemsregister 2015 uppgick till 

44.674 SEK varav 22.800 a’conto. SKK kommer att skicka faktura a’ 21.874 SEK till kassör Sonja 

Nilsson. 

166.3. Medlemsåterbäring 2015 

I enlighet med beslut vid Fullmäktigemötet 2015-04-18 §12c gällande medlemsåterbäring till 

lokalavdelningarna så uppdrog styrelsen till kassör Sonja Nilsson att, baserat på medlemsantal 2015-

12-31, ombesörja att utbetalning sker enligt följande: 

 SRRS/Norra 120 medlemmar  3.270 SEK 

 SRRS/Västra 313 medlemmar  8.310 SEK 

 SRRS/Östra 542 medlemmar  14.160 SEK 

 SRRS/Södra 340 medlemmar  8.780 SEK 

§167. Medlemsärenden 

167.1. 2015-12-15, 2015-12-17, 2015-12-22, 2016-01-05, 2016-01-12 och 2016-01-14 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

167.2. 2015-12-15, 2015-12-17, 2015-12-22, 2016-01-05, 2016-01-12 och 2016-01-14 SKK:  

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 

167.3. 2016-01-01 SKK: Medlemsstatistik 2015-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

167.4. 2016-01-01 SKK: Nya medlemmar 2015-12-01-- 2015-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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PROTOKOLL 

167.5. 2016-01-01 SKK: U-märkta medlemmar 2015-12-01-- 2015-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 

kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

167.6. 2016-01-01 SKK: Medlemslista 2015-12-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och 

Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

167.7. Förslag till ändring av stadgar för lokalavdelningar 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2015-04-18 gavs styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att 

förändra SRRS lokalstadgar så att lokalavdelningarna ges möjlighet att välja ett utökat antal 

styrelsemedlemmar. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SKKs Föreningskommitté för att undersöka 

möjligheterna, samt därefter ta fram ett förslag till ändring av lokalstadgarna för distribution till 

styrelsen via e-post och, efter AUs godkännande, distribution till lokalavdelningarna innan publicering 

av de lokala årsmöteshandlingarna. 

167.8. Skypemöte lokalavdelningarnas ordförande 

Reidar Otterbjörk rapporterade att kontakt med lokalavdelingarnas ordföranden ännu inte tagits. 

Styrelsen noterade att det nu tidsmässigt är väldigt kort tid till lokalavdelningarnas årsmöten och det 

tidsmässigt blir svårt att hinna ha en diskussion kring verksamhetsplanerna utifrån resultatet av SRRS 

medlemsenkät 2015. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att göra ytterligare ett försök att sammankalla ordförandena 

till ett Skypemöte innan de lokala verksamhetsplanerna 2016 blir godkända av respektive 

lokalstyrelse. 

§168. Avels- & uppfödarärenden 

168.1. Medlemmar SRRS/AUK 2016 

Se detta protokoll §147.1. 

168.2. Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 

Styrelsen noterade att SRRS/AUK har inkommit med en verksamhetsberättelse för 2015 samt en 

verksamhetsplan för 2016 och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 

168.3. SRRS/AUK: Protokoll från arbetsmöte 2016-01-14 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

§169. Mentalitetsärenden 

169.1. Medlemmar SRRS/MK 2016 

Styrelsen noterade att Catharina Tandefelt, Johanna Segerlund och Petra Väljä glädjande har meddelat 

att de står till SRRS/MKs förfogande under 2016. Lars Alkestam har meddelat att han önskar avsluta 

sitt uppdrag i kommittén och styrelsen tackade för den tid han har lagt ner. 
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PROTOKOLL 

Styrelsen beslutade att tillsätta Catharina Tandefelt som sammankallande och Johanna Segerlund och 

Petra Väljä som ledamöter i SRRS/MK under perioden 2016-01-01-- 2016-12-31. 

Punkten justerades omedelbart. 

169.2. SRRS/MKs Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan 2016 

Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 

2016 senast 2016-01-31. 

§170. Tävlingsärenden 

170.1. Medlemmar SRRS/TK 2016 

Styrelsen noterade att Camilla Holm, Petra Johansson och Linda Andersson glädjande har meddelat 

att de står till SRRS/TKs förfogande under 2016.  

Styrelsen beslutade att tillsätta Petra Johansson som sammankallande och Camilla Holm och Linda 

Andersson som ledamöter i SRRS/TK under perioden 2016-01-01-- 2016-12-31. 

Punkten justerades omedelbart. 

170.2. SRRS/TKs Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan 2016 

Styrelsen ser fram emot att ta del av kommitténs verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 

2016 senast 2016-01-31. 

170.3. Utställningsprogram 2016 

Styrelsen noterade att SRRS ansökan om ändring av utställningsprogram 2016 enligt styrelsemöte 

2015-09-23 § 102.1 har beviljats av SKK. Ny ort för SRRS/Södras utställning 2016-09-10 är 

Röstånga. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson har vidarebefordrat informationen till SRRS/TK samt 

SRRS/Södra och ärendet lades till handlingarna. 

170.4. Utställningsprogram 2018 

Styrelsen noterade att SRRS/TK har inkommit med en sammanställning över lokalavdelningarnas 

önskemål om arrangemang av officiella utställningar 2016 och tackade för detta. Dessvärre har ingen 

lokalavdelning åtagit sig att arrangera BISS-18. 

Styrelsen beslutade att avvakta med beslut om lokalavdelningarnas önskemål tills någon 

lokalavdelning åtar sig arrangemanget av BISS-18, vilket måste ske senast 2016-01-31. 

170.5. Rhodesian Ridgeback World Congress Show 2016 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra, med anledning av att utställningen sker i samarbete med SRRS/C, 

har inkommit med förslag till programförklaring och budget för styrelsens godkännande. 

Styrelsen beslutade att godkänna programförklaring och budget och uppdrog till Jessica Persson att 

vidarebefordra de godkända dokumenten till SRRS/TK. 

170.6. Bondinos VP till årets bästa allroundarbetande ridgeback 

Styrelsen noterade skrivelse från Annika Tibell som är upphovsman till SRRS vandringspris 

”Bondinos VP till årets bästa allroundarbetande ridgeback”. Sammanfattningsvis innehåller skrivelsen 

förslag om följande förändringar avseende vandringspriset: 

- att vandringsprisets benämning ändras till ”Bondinos VP”, se Bilaga 1. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget att vara gällande från och med tävlingsåret 2015 för 

utdelning vid BISS-16. 
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- att rallylydnad ska adderas till underlaget för mottagare av vandringspriset. För rallylydnad 

föreslås att fem (5) resultat medräknas och att koefficienten är 0.4, se Bilaga 1. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget att vara gällande från och med tävlingsåret 2015 för 

utdelning vid BISS-16. 

- att hundföraren framgår i listan över dem som erövrat priset. 

Styrelsen beslutade att avslå förslaget med motivationen att denna uppgift ej finns officiellt 

registrerad och därmed bygger på ägarens/förarens vilja att självmant rapportera till SRRS, vilket 

historiskt visat sig bristfällig. 

170.7. Hund avstängd från all verksamhet inom SKK 

Styrelsen noterade brev för kännedom från SKK daterat 2015-12-14 gällande rhodesian ridgeback 

som med omedelbar verkan stängts av från all verksamhet inom SKK p.g.a händelse inträffad på 

Stockholm HUNDmässa 2015. 

Styrelsen noterade brev för kännedom från SKK daterat 2016-01-04 gällande att avstängningen är 

slutförd. 

Styrelsen noterade att berörd hundägare på eget initiativ har inkommit till SRRS med kompletta 

handlingar i ärendet för kännedom, vilket styrelsen tackade för. 

Styrelsen noterade att ärendet avslutats hos SKK och informationen lades till handlingarna. 

§171. Kommunikationsärenden 

171.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

171.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

171.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§172. Sponsorer och samarbetspartners 

172.1. Samarbetsavtal Agria 

Styrelsen noterade att Agria har inkommit med ett slutgiltigt förslag samarbetsavtal för perioden 

2016-01-01 – 2018-12-31 (3 år). 

Styrelsen beslutade att godkänna avtalet och uppdrog till ordförande Reidar Otterbjörk att återsända 

undertecknade original till Agria. 

172.2. Samarbetsavtal James Wellbeloved 

SRRS noterade att MaxiPet 2016-01-17 har meddelat att Mars med kort varsel har sagt upp avtalet 

med såväl MaxiPet som övriga foderleverantörer av James Wellbeloved inom EU från och med 2016-

03-31. Med anledning av detta kommer MaxiPet inte att kunna fortsätta samarbetsavtalet med SRRS, 

vilket SRRS har full förståelse för. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna. 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att undersöka andra foderleverantörers intresse för samarbetsavtal 

med SRRS. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att kontakta Gabriel Popov (MaxiPet) enligt hans önskemål. 
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PROTOKOLL 

§173. Rapport lokalavdelningar 

173.1. Kostnadstäckning för delegater till SRRS Fullmäktigemöte 

Styrelsen noterade skrivelse från SRRS/Södras styrelse inkommen 2015-12-19 gällande förslag om att 

SRRS/C, enligt en generell modell, ska betala en fast kostnadstäckning per delegat till SRRS 

Fullmäktigemöte. 

Styrelsen diskuterade förslaget noga och beslutade att avslå förslaget. Detta med motiveringen att 

lokalavdelningarna, utöver det kretsbidrag baserat på medlemsantal som delges från SRRS, ska vara 

ekonomiskt självbärande. Att sända delegater till SRRS Fullmäktigemötet utgör en viktig del av den 

lokala verksamheten och kostnaden för detta bör således ingå i lokalavdelningens rambudget. 

173.2. 2015-12-19 SRRS/Södra: Protokoll från styrelsemöte 2015-10-07 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

173.3. 2016-01-12 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2015-11-26 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

173.4. 2016-01-12 SRRS/Norra: Protokoll från styrelsemöte 2016-01-12 

Styrelsen tackade för protokollet som godkändes och lades till handlingarna. 

§174. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§175. Övriga ärenden 

175.1. Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 

Jessica Persson rapporterade från RRWC-gruppens fysiska arbetsmöte i Malmö  2016-01-16. 

175.2. SRRS Fullmäktigemöte 2016 

- Plats 

Lisa Zingel rapporterade att Subtopia i Norsborg är bokat. 

§176. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 16 februari 2016 klockan 19:30 via Skype. 

§177. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1: ÄNDRING AV STATUTER FÖR VANDRINGSPRISET SE LCH SE BCH SE 

VCH ALFALYANS BONDINOS VP TILL ÅRETS BÄSTA ALLROUNDARBETANDE 

RIDGEBACK 

 

Nuvarande statuter: 

SE LCH SE BCH SE VCH ALFALYANS BONDINOS VP TILL ÅRETS BÄSTA 

ALLROUNDARBETANDE RIDGEBACK 

Donerat 2002 av Annika Hallberg Tibell. 

Syftet är att uppmärksamma de förare som aktiverar sina ridgebacks inom olika grenar. Priset, en 

bronsstatyett av en hundvalp, är donerat av Annika Hallberg Tibell år 2002, det år Dino fyller 10 år. 

Priset skall ständigt vandra. Med priset följer ett album där dessa statuter återfinns och där vinnande 

hund nedtecknas med foto, uppgift om hunden och dess föräldrar, uppfödare och ägare samt vilka 

meriter den erhållit fram tills aktuellt datum. Upphör tävlingsformen skall priset och albumet återgå 

till donatorn. Poängberäkning utgår från SRRS poäng för bruks, lydnad, agility och viltspår. Max 4 

resultat i viltspår, 5 i lydnad, 5 per bruksgren och 10 i agility får räknas. Resultat i viltspår 

multipliceras med faktor 0,5, resultat i lydnad med faktor 0,7, resultat i agility med faktor 0,7 och 

resultat i bruks med faktor 1. För att komma ifråga skall hunden under året ha startat i minst 2 

discipliner samt skall ägaren vara bosatt i Sverige och vara medlem i SRRS. De olika bruksgrenarna 

räknas här som olika discipliner däremot ej de olika agilityklasserna. Vid lika poäng premieras den 

mest mångsidiga prestationen. Denna bedömning utförs i sådant fall av SRRS/TK. Om nya grenar 

tillkommer eller poängsättningar ändras så att dessa statuter ej premierar den mest mångsidiga 

prestationen kan statuterna ändras genom beslut i SRRS styrelse efter samråd med TK och donator. 

  

Statuter gällande från tävlingsåret 2015 med start 2015-01-01: 

BONDINOS VP TILL ÅRETS BÄSTA ALLROUNDARBETANDE RIDGEBACK 

Donerat 2002 av Annika Hallberg Tibell. 

Syftet är att uppmärksamma de förare som aktiverar sina ridgebacks inom olika grenar. Priset, en 

bronsstatyett av en hundvalp, är donerat av Annika Hallberg Tibell år 2002, det år Dino (SE LCH SE 

BCH SE VCH ALFALYANS BONDINO) fyller 10 år. Priset skall ständigt vandra. Med priset följer 

ett album där dessa statuter återfinns och där vinnande hund nedtecknas med foto, uppgift om hunden 

och dess föräldrar, uppfödare och ägare samt vilka meriter den erhållit fram tills aktuellt datum. 

Upphör tävlingsformen skall priset och albumet återgå till donatorn. Poängberäkning utgår från SRRS 

poäng för bruks, lydnad, agility, viltspår och rallylydnad. Max 4 resultat i viltspår, 5 i lydnad, 5 per 

bruksgren och 10 i agility. F.r.o.m. tävlingsåret 2015 inkluderas även 5 resultat i rallylydnad. Resultat 

i viltspår multipliceras med faktor 0,5, resultat i lydnad med faktor 0,7, resultat i agility med faktor 

0,7, resultat i bruks med faktor 1 och resultat i rallylydnad med faktor 0.4. För att komma ifråga skall 

hunden under året ha startat i minst 2 discipliner samt skall föraren och ägaren vara bosatta i Sverige 

och vara medlemmar i SRRS. De olika bruksgrenarna räknas här som olika discipliner däremot ej de 

olika agilityklasserna. Vid lika poäng premieras den mest mångsidiga prestationen. Denna bedömning 

utförs i sådant fall av SRRS/TK. Om nya grenar tillkommer eller poängsättningar ändras så att dessa 

statuter ej premierar den mest mångsidiga prestationen kan statuterna ändras genom beslut i SRRS 

styrelse efter samråd med TK och donator. 


