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Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Johan Segerlund vid §211-§219 och 

ordinarie ledamot Linda Andersson ersattes av suppleant Tomas Lindgren vid §211 - §221.1. 

§211. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

211.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

211.2. Val av protokolljusterare 

Johan Segerlund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

211.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§212. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2016-03-08 är justerat och lades till 

handlingarna. 

§213. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§214. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§215. Rapport sekreterare 

215.1. 2016-03-09 SKK: CS protokoll nr 1-2016 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS styrelsemöte 2016-02-11 för kännedom. Protokollet lades 

till handlingarna utan åtgärd. 

215.2. 2016-03-10 SKK: Länk till medlemsguiden 

Styrelsen noterade information från SKKs medlemsavdelning gällande att det går att länka till SKKs 

medlemsregistrering med aktuell klubb förvald. 

Styrelsen noterade vidare, efter kontakt med SKKs medlemsavdelning, att detta visade sig inte 

stämma eftersom funktionen inte fungerade som tänkt. Styrelsen lade informationen till handlingarna 

utan åtgärd eftersom den funktion som erbjöds inte bedömdes tillföra något värde för användarna. 

215.3. 2016-03-16 SKK: Inbjudan till handledarutbildning för nya uppfödarutbildningen 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till handledarutbildning för nya uppfödarutbildningar 2016-10-

08/09 i Stockholm. 

Styrelsen noterade att styrelsebeslut 2015-10-28 §114.2 kvarstår och inbjudan lades till handlingarna 

utan åtgärd. 

215.4. 2016-03-23 SKK: Årsmöteshandlingar 

Styrelsen noterade att SKK önskar få en kopia på klubbens fullmäktigehandlingar och att Jessica 

Persson har tillsänt dessa till SKK. 
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PROTOKOLL 

215.5. 2016-03-17 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2016-02-19 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

§216. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§217. Medlemsärenden 

217.1. 2016-03-10, 2016-03-15, 2016-03-17, 2016-03-22, 2016-03-24, 2016-03-29 och 2016-03-31 SKK:  

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

217.2. 2016-04-01 SKK: Medlemsstatistik 2016-03-31 

Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

217.3. 2016-04-01 SKK: Nya medlemmar 2016-03-01-- 2016-03-31 

Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

lokalavdelningarna och Sonja Nilsson för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

217.4. 2016-04-01 SKK: U-märkta medlemmar 2016-03-01-- 2016-03-31 

Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

217.5. 2016-04-01 SKK: Medlemslista 2016-03-31 

Förslag: Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till 

lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson samt samarbetspartner Agria för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

§218. Avels- & uppfödarärenden 

Inget att rapportera. 

§219. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

Lisa Zingel anslöt till mötet. 
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PROTOKOLL 

§220. Tävlingsärenden 

220.1. BISS 17 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra har inkommit med frågor kring arbetsfördelningen inför BISS-17 i 

Karlstad som sker i samarrangemang mellan SRRS/Västra och SRRS/C. 

Styrelsen föreslår SRRS/Västra att SRRS/C håller ett gemensamt möte med lokalavdelningen tidigast 

veckan efter att Fullmäktigemötet 2016 har ägt rum. 

§221. Kommunikationsärenden 

221.1. Ridgeback-Nytt 

Styrelsen noterade att det i Ridgeback-Nytt nr 1/2016 saknas intervjuer med och bild på vinnande 

hund på respektive vinnarlista 2015.  

Styrelsen beslutade att intervju och bild på vinnande hund på respektive vinnarlista 2015 ska 

publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 2/2016.  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk, i egenskap av redaktör, att i god tid före manusstopp 

påminna SRRS/TK om att inkomma med intervjuer till Ridgeback-Nytts redaktör. 

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på lämpliga teman 

för Ridgeback-Nytt nummer 2, 3 och 4 2016.  

Styrelsen uppdrog till Reidar Otterbjörk att meddela Catharina Tandefelt att av SRRS/MK önskad 

ledare om rasens mentalitet avses publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 2/2016. 

Linda Andersson anslöt till mötet. 

221.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

221.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen beslutade att SRRS Årsbok ska tryckas i samma storleksformat som Ridgeback-Nytt i syfte 

att öka annonsförsäljningen genom att uppnå synergieffekter vid annonsering i tidning respektive 

årsbok. 

Styrelsen beslutade att bilderna till artikel från Hundsport kan köpas för maximalt 150 EUR och 

uppdrog till Reidar Otterbjörk att meddela upphovsmannen. 

§222. Sponsorer och samarbetspartners 

222.1. Samarbetsavtal Agria 

Jessica Persson rapporterade att SRRS har erhållit sitt exemplar av det undertecknade samarbetsavtalet 

med Agria. Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete. 

222.2. Samarbetsavtal foderleverantör 

Lisa Zingel rapporterade att ett möte med potentiell fodersponsor kommer att hållas vecka 15 2016. 

§223. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2016-04-05 
Paragrafer 

§211 - §226 
Fastställt datum 

2016-04-15 
År/Mötesnr 

2015/14 

Närvarande 

Reidar Otterbjörk (ordförande), Kjell Rörström (vice ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Lisa Zingel (ledamot) §220 - §226, 
Margareta Lantz (ledamot), Linda Andersson (ledamot) §221.2 - §227, Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Segerlund (suppleant) 
och Tomas Lindgren (suppleant). 

Anmält förhinder 

Johan Ahlenius (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant) 
  

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Reidar Otterbjörk 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Johan Segerlund 

Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 4/4 

PROTOKOLL 

§224. Rapport valberedning 

Styrelsen noterade att valberedningens förslag skriftligen har kommit styrelsen tillhanda samt infogats 

i Fullmäktigehandlingarna innan distribution till delegaterna. 

§225. Övriga ärenden 

225.1. CV-titel 

Styrelsen noterade att tiken S58242/2008 C.I.B NORD UCH Kangelani's Impressive Inka har sex 

championavkommor, varav sex utställningschampions och en viltspårchampion, och är därmed 

berättigad att använda SRRS inofficiella titel CV efter hundens namn. 

Punkten justerades omedelbart. 

225.2. Ringstorlekar för rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade att Reidar Otterbjörk, i enlighet med uppdrag vid SRRS Fullmäktigemöte 2015-04-

18 §17.3,  har varit i kontakt med SKK för att undersöka möjligheten att påtala problemet med små 

ringar på länsklubbsutställningar till Svenska Kennelklubben.  

SKK har svarat att synpunkter från utställare i första hand ska lämnas till utställningens kommissarie 

så att arrangören har möjlighet att beakta dessa vid framtida utställningar. Viktigt är att kontrollera 

ifall det enbart är rhodesian ridgeback som har blivit förfördelade gentemot andra stora raser.  

Om det visar sig att problemet med små ringar finns på många av länsklubbarnas utställningar så kan 

SRRS styrelse, efter att styrelsen fått nödvändig information från lokalavdelningar eller medlemmar, 

inkomma till SKKs Utställningskommitté med en skrivelse gällande problemet samt konkreta 

detaljerade upplysningar om när det förekommit. 

Styrelsen noterade att SKKs svar har infogats i SRRS verksamhetsberättelse 2015 för återrapportering 

vid SRRS Fullmäktigemöte 2016. Ärendet lades till handlingarna. 

225.3. SRRS Fullmäktigemöte 2016 

- Fullmäktigehandlingar 

Styrelsen noterade att SRRS Fullmäktigehandlingar 2016-03-18 har distribuerats via e-post till 

delegater och suppleanter, centrala och lokala styrelsemedlemmar, central valberedning samt 

publicerats på SRRS hemsida. 

- Föreläsning 

Styrelsen uppdrog till Lisa Zingel att boka lättare lunch inklusive måltidsdryck och kaffe a’ 

maximalt 100 SEK per person för 36 personer. 

§226. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen noterade att nästa sammanträde sker vid styrelsens konstituerande möte 2016-04-16. 

§227. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året och avslutade mötet. 
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