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§63. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Sandra Persson. 

63.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

63.2. Val av protokolljusterare 

Ann-Sophie Lindman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

63.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

§64. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2018-06-25 är under justering. 

§65. Bordlagda ärenden 

Inget att rapportera. 

§66. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte. 

§67. Rapport sekreterare 

67.1. 2018-06-27 SKK: Avgifter 2019  

Styrelsen noterade information från SKK gällande ändrade avgifter för internationella certifikat. 

Informationen lades till handlingarna. 

67.2. 2018-06-27 SKK: Kampanj - Köp aldrig en hund med okänt ursprung! 

Styrelsen noterade information från SKK om kampanj gällande att inte köpa smuggelhundar. 

Informationen lades till handlingarna. 

67.3. 2018-06-29 SKK: Nomineringar SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten 

Styrelsen noterade information från SKK om att nomineringar till SKKs Förtjänsttecken samt 

Hamiltonplaketten ska vara SKK tillhanda senast 2018-12-31. 

67.4. 2018-06-29 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2018-05-25 

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

handlingarna utan åtgärd. 

67.5. 2018-07-02 SKK: Fastställt RAS 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att Rasspecifika Avelsstrategier för Rhodesian 

Ridgeback version 2.0 har fastställts av SKK/AK 2018-05-30. 
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67.6. 2018-07-06 SKK: Avelsfunktionärsutbildning 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till Avelsfunktionärsutbildning 2018-2019. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/AUK för beslut om 

deltagande inom ramarna för kommitténs budget samt i förekommande fall ombesörja anmälan.  

67.7. 2018-07-10 SKK: Filtrering av raser på Köpahund.se 

Styrelsen noterade information från SKK gällande kriterier för Rhodesian Ridgeback vid filtrering av 

hundraser på kopahund.se.  

Styrelsen beslutade att instämma med förslaget och uppdrog til Jessica Persson att meddela SKK.  

67.8. 2018-07-12 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

67.9. 2018-08-16 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna utan åtgärd. 

67.10. 2018-08-19 SKK: Enkät Sveriges Hundungdom 

Styrelsen noterade enkät från Sveriges Hundungdom i syfte att undersöka och utöka SKK-anslutna 

klubbars kunskap om Sveriges Hundungdom samt därefter förbättra samarbetet melln klubbarna och 

Sveriges Hundungdom. 

Styrelsen noterade att enkäten är besvarad och den lades till handlingarna. 

67.11. 2018-08-20 SKK: Logotyp på medlemsbevis 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att byte/ändring av logotyp på medlemsbevis 

debiteras med 4.500 SEK, vilket är en administrativ avgift som CGI tar ut för genomförande av 

ändringen. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

67.12. 2018-08-21: Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister 

Styrelsen beslutade att avslå ansökan från exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister med 

Rhodesian Ridgeback. 

Detta med motiveringen att personen är helt okänd för samtliga styrelsemedlemmar, inklusive dem 

som är aktiva inom utställning. Därtill saknar ansökan både motivering till att personen önskar utbilda 

sig inom rasen samt referenser. Personen har endast genomfört en (1) passiv tjänstgöring vid en 

utställning med 36 hundar, genomförd för en domare som dömt rasen 4 gånger i Sverige på 11 år. 

Styrelsen anser att något större engagemang och intresse bör kunna påvisas för att få döma en ras, ett 

uppdrag som innebär möjlighet att indirekt påverka rasens exteriöra utveckling i endera riktning. 

Punkten justerades omedelbart. 

§68. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§69. Organisationsärenden 

69.1. Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade att efter 2018-05-22 har inga ytterligare filer inkommit till SRRS.  
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69.2. 2018-06-29, 2018-07-03, 2018-07-05, 2018-07-10, 2018-07-12, 2018-07-17, 2018-07-19, 2018-07-24, 

2018-07-26, 2018-07-31, 2018-08-02, 2018-08-07 2018-08-09 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

69.3. SKK: Nya medlemmar 2018-06-01 – 2018-06-30 

Styrelsen noterade att ingen information om nya medlemmar har inkommit per 2018-07-01. 

69.4. SKK: U-märkta medlemmar 2018-06-01 – 2018-06-30 

Styrelsen noterade att ingen information om u-märkta medlemmar har inkommit per 2018-07-01. 

69.5. SKK: Medlemsstatistik 2018-06-30 

Styrelsen noterade att ingen information om medlemsstatistik har inkommit per 2018-07-01. 

69.6. 2018-07-01 SKK: Medlemslista 2018-06-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson 

samt samarbetspartner Agria informationen för kännedom 

Punkten justerades omedelbart. 

69.7. 2018-08-01 SKK: Nya medlemmar 2018-07-01—2018-07-31 

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

Punkten justerades omedelbart. 

69.8. 2018-08-01 SKK: U-märkta medlemmar 2018-07-01—2018-07-31 

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

Punkten justerades omedelbart. 

69.9. SKK: Medlemsstatistik 2018-07-31 

Styrelsen noterade att ingen information om medlemsstatistik har inkommit per 2018-08-01. 

69.10. 2018-08-01 SKK: Medlemslista 2018-07-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson 

samt samarbetspartner Agria informationen för kännedom 

Punkten justerades omedelbart. 

§70. Avels- & uppfödarärenden 

Inget att rapportera. 

§71. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§72. Tävlingsärenden 

72.1. Medlemmar SRRS/TK 2018 

Inget att rapportera. 

72.2. BISS-18 

Styrelsen noterade att Kjell Rörström skriver ett reportage från BISS-18 till Ridgeback-Nytt nummer 

3/2018. 
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72.3. Listrosetter 2017 

Styrelsen noterade att listrosetterna för 2017, som delades ut vid BISS-18, tyvärr fått fel årtal (2018 

istället för 2017). 

Styrelsen beslutade att de mottagare som önskar en listrosett med korrekt årtal ska få en sådan 

gentemot inlämnande av den felaktiga rosetten förutsatt att den är i skick att delas ut till 2018 års 

mottagare. Listrosetter med korrekt årtal till dem som önskar kommer att beställas i samband med 

2018 års listrosetter, d.v.s i början av 2019. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att tillskriva mottagarna angående ovanstående. 

72.4. CUA-utbildning 

Styrelsen noterade att Ulrika Hall, sammankallande i SRRS/TK, planerar att delta vid CUA-utbildning 

till en kostnad av cirka 1350 SEK inklusive körersättning. Utbildningen bekostas av SRRS/TK inom 

ramarna för kommitténs budget. Informationen lades till handlingarna. 

§73. Kommunikationsärenden 

73.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att manusstopp för nästa nummer av Ridgeback-Nytt är 2018-08-25. 

73.2. SRRS hemsida 

Jessica Persson rapporterade att SRRS hemsida har uppdaterats med digitala ansökningsformulär för 

valphänvisning, omplaceringshänvisning, uppfödarlista, hanhundslista, och uppfödarasamtal. 

73.3. SRRS Årsbok 

Styrelsen noterade att årsboken 2017 saknar information om valpkullar födda efter 2017-09-10 och 

beklagar att detta inte uppmärksammats vid korrekturläsningen. 

Styrelsen uppdrog till årsbokens redaktör att infoga de saknade kullarna i årsboken 2018 istället. 

§74. Sponsorer och samarbetspartners 

74.1. Agria 

Inget att rapportera. 

74.2. Brit Care 

Lisa Zingel rapporterade att hon haft ett trevligt möte med Brit Care med anledning av att 

samarbetsavtalet utgår 2018-12-31. Både SRRS och Brit Care anser att samarbetet fungerar väl och 

önskar fortsätta samarbetet under en ny avtalsperiod.  

§75. Rapport lokalavdelningar 

75.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade att den andra samverkansträffen med ordförande i respektive 

lokalavdelning är planerad 2018-09-05. 

§76. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 
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§77. Övriga ärenden 

77.1. Policy för hantering av personuppgifter 

Styrelsen beslutade att fastställa policy för hantering av personuppgifter enligt Bilaga 1 att vara 

gällande från och med 2018-08-20. 

§78. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2018-09-25 klockan 19:30 via Skype. 

§79. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1 POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Inledning 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och 

med 2018-05-25 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

På Datainspektionens webbplats finns mer information om förordningen. 

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (förkortat SRRS) är 

personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar till föreningen eller som inhämtas av 

föreningen från annan källa. 

SRRS lagrar personuppgifter för att kunna verka i enlighet med specialklubbens syfte och mål, vilka 

framgår av SRRS stadgar, samt kunna fullgöra reationen till dig som medlem, ridgebackägare, 

ridgebackuppfödare eller rasintresserad. 

 

Insamling av personuppgifter 

SRRS samlar in personuppgifter genom att:  

 Du själv lämnar personuppgifter till oss genom att registrera medlemskap eller exempelvis 

ange dina uppgifter via webbformulär, fysiska blanketter, e-post eller brev.  

 SRRS inhämtar dina personuppgifter från annan källa, så kallad tredje part, som t.ex Svenska 

Kennelklubben, SKK-ansluten klubb eller våra samarbetspartners. Inhämtande av uppgifter 

syftar då till att i olika hänseenden kunna komma i kontakt med dig som rasintresserad. 

 

Lagring av personuppgifter 

De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. När du lämnar 

personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar och behandlar uppgifterna. 

De uppgifter som oftast lagras och behandlas är kontaktinformation så som medlemsummer, namn, 

gatuadress, postadress, telefonnummer, e-postadress och registreringsnummer på hundar som du äger, 

använder i avel eller deltar med vid olika aktiviteter. 

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras 

endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver SRRS inhämta ditt 

samtycke. 

 

Ändamål och laglig grund för behandling 

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. 

Med fullgörande av avtal som rättslig grund lagras och behandlas personuppgifter exempelvis: 

 När ett avtal ingås, exempelvis vid registrering av medlemskap eller vid anlitande av 

funktionär för utförande av uppdrag för SRRS. Med funktionär avses t.ex förtroendevald, 

kommittémedlem, domare, ringsekreterare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, föreläsare, 

kursledare, utbildare och aktivitetsanvarig. 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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 Vid utförande av av tjänst eller leverans av produkt. Exempel är valphänvisning, 

uppfödarsamtal, hanhundshänvisning, uppfödarlista, vinnarlistor, aktiviteter, utställningar, 

prov och tävlingar. 

Med föreningens berättigade intresse som rättslig grund lagras och behandlas personuppgifter för 

flera ändamål, till exempel: 

 För bevarande. Exempelvis möteskallelser, dagordningar, mötesunderlag, mötesanteckningar, 

mötesprotokoll, protokollsutdrag, årsredovisningar och tävlingsresultat. 

 För kontakt med medlemmar, funktionärer, deltagare, hundägare och uppfödare. 

 För ras- och avelsuppföljning, exempelvis avelsregister. 

 För utskick av information och nyheter. 

 För marknadsföring och direktutskick av SRRS eller dess samarbetspartners erbjudanden. 

 För att utveckling och förbättring av våra tjänster. 

 För värvning av förtroendevalda, kommittémedlemmar, funktionärer och deltagare i 

arbetsgrupper. 

 För medlemsvärvning. 

 För hundrelaterad forskning. 

 För statistik och analyser. 

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det 

vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. Exempel på sådana ändamål är behandling av 

personuppgifter enligt bokföringslagen. 

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat 

samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina 

personuppgifter ytterligare för det ändamålet. 

 

Tillgång till personupgifter 

Lagrade uppgifter nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register 

har sin särskilda behörighetsnivå.  

På SRRS webbplats presenteras kontaktuppgifter till funktionärer som t.ex förtroendevalda, 

kommittémedlemmar, domare, ringsekreterare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, föreläsare, 

kursledare, utbildare och aktivitetsansvariga i syfte att intressenter ska kunna komma i kontakt med 

representanter för föreningen. 

Vid nyttjande av SRRS tjänster, som exempelvis valphänvisning, uppfödarlista och hanhundslista, så 

presenteras dina uppgifter på SRRS webbplats när du lämnat ditt medgivande till detta. 

 

Överlämnande av personuppgifter 

Under vissa omständigheter kan SRRS komma att överlämna personuppgifter till 

personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part. Ändamålet kan vara att komma i 

kontakt med dig som rasintresserad, hundägare eller uppfödare i hundrelaterade ärenden eller för 

informationsutskick eller direktmarknadsföring. 

De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är: 
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 Svenska Kennelklubben (SKK) eller andra föreningar inom SKK-organisationen 

 Samarbetspartners 

 Print- och digitala kommunikationspartners 

 Forskningsinstitut 

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är 

personuppgiftsbiträde. 

 

Gallring 

SRRS lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SRRSs 

register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom uppfödarinformation, domare med 

flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast 36 månader efter att 

medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelseprotokoll eller tillhörande möteshandlingar raderas 

inte då dessa sparas för alltid av historikskäl. Detsamma gäller Data om valpkull och SRRS 

Avelsregister, dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid 

beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets 

regelverk. 

 

Säkerhet 

SRRS vidtar fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 

behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. 

Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de 

tekniska möjligheter som finns. 

Personuppgiftsincidenter hanteras enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till 

Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid 

misstanke om en eventuell personuppgiftsincident vänligen kontakta SRRS styrelse. 

 

Undantag från dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av 

yttrande- eller informationsfrihet. I Sverige innebär det bland annat att sådan 

personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med 

grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål 

eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen. 

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling 

om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras 

både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter 

ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om 

personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten 

till yttrandefrihet. 

SRRS innehar utgivningsbevis för medlemstidningen Ridgeback-Nytt och hemsidan srrs.org. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2018-08-21 
Paragrafer 

§63-§79 
Fastställt datum 

2018-09-28 
År/Mötesnr 

2018/5 

Närvarande 

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande), Jessica Persson (ledamot), Linda Johansson (ledamot), 
LisaZingel (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant) och Sandra Persson (suppleant). 

Anmält förhinder 

Johan Ahlenius (ledamot), Ulrika Holm (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant). 
  

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Linda Fredholm 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Ann-Sophie Lindman 

Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 
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PROTOKOLL 

 

Ändring av denna policy 

Vid förändring av SRRS policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på SRRS 

hemsida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har 

personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det 

inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande 

bestämmelse. 

 

Kontakt 

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS styrelse. Där kan 

du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att 

stoppa SRRS lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SRRS intressen inte väger tyngre 

än din önskan om radering.  

Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt 

undertecknad till SRRS sekreterare. 


