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PROTOKOLL 

§60. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Johansson ersattes av suppleant Sandra Persson. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Mari Levänen ersattes av suppleant Lilly-Ann Forsman. 

60.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

60.2. Val av protokolljusterare 

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

60.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§61. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/Cs styrelsemöte 2019-08-06 är justerat. 

§62. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§63. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 

§64. Rapport sekreterare 

64.1. 2019-08-08 SKK: Protokollsutdrag från SKK/AK gällande avelskonferens 

Styrelsen noterade protokollsutdrag från SKK/AKs möte 2019-06-05 där SRRS ansökan om 

konferensbidrag för SRRS Avelskonferens 2019 har bifallits. Informationen lades till handlingarna. 

64.2. 2019-07-03 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister  

Styrelsen beslutade att avstyrka ansökan från exteriördomare XXX 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. Ansökan hänvisar till raserfarenhet via bedömning av Lure Coursing 

(LC), men eftersom rasen inte en ”sight hound” och inte heller tillhör de raser som har tillåtelse att 

starta vid officiellt LC-prov i Sverige upplevs erfarenheten som mindre relevant i sammanhanget.  

Styrelsen önskar att ansökan innehåller information om hur nödvändiga relevanta förkunskaper om 
rasen har inhämtats samt dokumenterad raserfarenhet i form av specificerade inofficiella 
bedömningstillfällen inklusive antal deltagande hundar eller annan dokumenterad 
raserfarenhet som till exempel deltgande vid domarkonferens, rasträff eller motsvarande. Då 
personen inte på förhand informerat SRRS styrelse om sitt intresse att utbilda sig med avsikt att 
få döma rhodesian ridgeback har specialklubben inte haft möjlighet att ge konkret vägledning i 
vad man önskar att domaren aktivt ska delta i. 

SRRS styrelse är generellt mycket positiv till att det utbildas nya svenska domare av rhodesian 

ridgeback förutsatt att varje domare har ett stort intresse för rasen i synnerhet då domaruppdraget 

innebär möjlighet att indirekt påverka dess exteriöra utveckling i endera riktningen. 
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Punkten justerades omedelbart. 

64.3. 2019-08-18 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister  

Styrelsen beslutade att bifalla ansökan från exteriördomare Sjoerd Jobse som önskar utöka sitt 

rasregister med rhodesian ridgeback. 

Punkten justerades omedelbart. 

64.4. 2019-08-23 Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt rasregister  

Styrelsen noterade ansökan från exteriördomare XXX som önskar utöka sitt rasregister med rhodesian 

ridgeback. Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att inledningsvis kontakta i ansökan angivna 

referenser som underlag för beslut. 

64.5. 2019-08-23 SKK: Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst! 

Styrelsen noterade inbjudan från SKK till distansutbildning i föreningsteknik med start 2019-09-11. 

Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till lokalavdelningarna för kännedom. 

64.6. 2019-08-28 SKK: Icke hänvisning 

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

handlingarna. 

64.7. 2019-08-29 SKK: Påminnelse Seminarium domar- och utställningsansvariga 

Styrelsen noterade att informationen vidarebefordrats till SRRS/TK i enlighet med beslut 2019-08-06 

§48.7. 

64.8. 2019-08-30 VKK: Välkommen att ställa ut på Rasklubbstorget på MyDOG 2020 

Styrelsen noterade information från Västra Kenneklubben gällande rasmonter på MyDog 2020. 

Styrelsen beslutade att vidarebefordra informationen till SRRS/Västra för beslut om deltagande. 

64.1. 2019-09-02 SKK: CS 4–2019 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS sammanträde 2019-08-13. Informationen lades till 

handlingarna. 

§65. Ekonomiärenden 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultat- och balansrapport 

per 2019-09-02. Styrelsen noterade att ekonomin är god och att budgeterade ramar inte överskridits. 

§66. Organisationsärenden 

66.1. 2019-08-08, 2019-08-13, 2019-08-15, 2016-08-20, 2019-08-22, 2019-08-27 och 2019-08-29 SKK: 

Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

66.2. 2019-08-08, 2019-08-13, 2019-08-15, 2016-08-20, 2019-08-22, 2019-08-27 och 2019-08-29 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

66.3. 2019-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2019-08-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 
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66.4. 2019-09-01 SKK: Nya medlemmar 2019-08-01—2019-08-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

66.5. 2019-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2019-08-01—2019-08-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna och kommittéerna informationen 

för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

66.6. 2019-09-01 SKK: Medlemslista 2019-08-31 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, kommittéerna och 

medlemsansvarig Sonja Nilsson informationen för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

66.7. SRRS/Norra Avgående revisor  

Styrelsen noterade information från Catarina Edlund, mottagen 2019-08-26, gällande att hon med 

omedelbar verkan önskar avsluta sitt uppdrag som revisor i SRRS/Norra på grund av att hon inte 

instämmer i reglerna för SRRS Viltspårmästerskap i vilket hennes hund kvalificerat sig till finalen. 

Styrelsen beklagar Catharina Edlunds beslut då styrelsen anser att förtroendeuppdrag bör särskiljas 

från personliga åsikter avseende egen tävlingsveksamhet.  

Då SRRS/Norra saknar revisorssuppleant, vars olämplighet SRRS/C tidigare har påtalat för 

lokalavdelningen, beslutade styrelsen att utse en ny revisor åt SRRS/Norra. 

Styrelsen uppdrog till Mari Levänen att kontrollera med SRRS revisor Ulrika Källse om hon kan 

tänka sig att träda in som tillförordnad revisor åt SRRS/Norra fram till lokalavdelningens årsmöte 

2020. 

66.8. Förslag inför SKK Kennelfullmäktige 2019 

Styrelsen beslutade att bordlägga denna punkt till nästa styrelsemöte av tidsskäl.  

§67. Avels- & uppfödarärenden 

67.1. Avelskonferens 2019 

Inget att rapportera. 

§68. Mentalitetsärenden 

Inget att rapportera. 

§69. Tävlingsärenden 

69.1. SRRS/TK Protokoll arbetsmöte 2019-06-16 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/TKs arbetsmöte 2019-05-02 och tackade för detta. Styrelsen 

beslutade att fastställa protokollet och det lades därmed till handlingarna. 

69.2. Förbättringsförslag relaterat till SRRS viltspårsmästerskap 

Styrelsen har mottagit följande förbättringsförslag avseende SRRS viltspårsmästerskap, vilka delgivits 

med lokalstyrelsernas representanter vid samverkansmöte 2019-08-22. 
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a) Oavsett om de lokala kvaltävlingarna till SRRS viltspårsmästerskap är ett ordinarie eller rörligt 

prov så ska det ge poäng för provets bästa hund på SRRS viltspårlista. 

Vid lokalavdelningarnas samverkansmöte 2019-08-22 framförde lokalavdelningarna att man ser 

positivt på förslaget. Styrelsen beslutade att bifalla förslaget med tillägget att poäng medges för 

provets bästa hund förutsatt att minst 10 hundar har deltagit i kvaltävlingen. Ändringen av 

listreglerna för Viltspårlistan träder i kraft från och med 2020-01-01. 

b) Vinnaren av SRRS viltspårlista ska automatiskt bli kvalificerad till nästkommande års 

viltspårsmästerskap. 

Vid lokalavdelningarnas samverkansmöte 2019-08-22 framförde lokalavdelningarna att man 

önskar att endast en representant per lokalvdelning ska delta i finalen.  

Styrelsen beslutade att avslå förslaget och istället bifalla lokalavdelningarnas önskemål. 

c) Vinnaren av SRRS viltspårsmästerskap ska automatiskt bli kvalificerad in till nästkommande års 

viltspårsmästerskap. 

Vid lokalavdelningarnas samverkansmöte 2019-08-22 framförde lokalavdelningarna att man 

önskar att endast en representant per lokalvdelning ska delta i finalen.  

Styrelsen beslutade att avslå förslaget och istället bifalla lokalavdelningarnas önskemål. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att ta fram ett förslag till uppdaterade regler för SRRS 

Viltspårmästerskap att presenteras för lokalstyrelserna vid nästa samverkansmöte. 

69.3. BISS-21 

- Exteriördomare 

Styrelsen noterade att SRRS/Östra bjudit in Karin Van Kleveren (DE) att döma BISS-21 utan att 

förslaget har godkänts av SRRS/C innan domaren tillfrågats och att domaren accepterat 

uppdraget. Styrelsen beslutade efter övervägande att att bifalla förslaget. 

Styrelsen vill återigen uppmärksamma lokalavdelningarna på att domarförslag till BISS-XX ska 

skickas till styrelsen innan domaren tillfrågas, se protokoll 2014-05-20 § 36.2. Intern rutin för 

inbjudan av domare finns också beskrivet i ”SRRS Tävlingsriktlinjer” vars innehåll styrelsen 

förväntar sig att varje lokalavdelning som arrangerar officiell utställning känner till och efterlever.  

§70. Kommunikationsärenden 

70.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att nummer Ridgeback-Nytt nummer 3/2019 är under produktion. 

70.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

70.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

70.4. Sociala medier 

Inget att rapportera. 

§71. Sponsorer och samarbetspartners 
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71.1. Agria 

Styrelsen noterade att Agria har en ny logotyp och uppdrog till Jessica Persson att uppdatera 

logotypen på SRRS hemsida. 

71.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

§72. Rapport lokalavdelningar 

72.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade att det senaste samverkansmötet hållits 2019-08-22. 

Lokalavdelningarna framförde önskemål om att få tillgång till Swish. Styrelsen uppdrog till 

adjungerad kassör Sonja Nilsson att undersöka vad som krävs samt vilken kostnad det skulle innebära 

för respektive lokalavdelning. 

SRRS/Västra rapporterade att lokalavdelningen kommer att arrangera en rasmonter vid MyDog 2019. 

Med anledning av detta uppdrog styrelsen till Lisa Zingel att inhömta offert på nytryck av rasfoldrar. 

72.2. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2019-08-21 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/Södras styrelsemöte 2019-08-21 och tackade för detta. 

Styrelsen beslutade att fastställa protokollet och det lades därmed till handlingarna. 

§73. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§74. Övriga ärenden 

74.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Inget att rapportera. 

74.2. SRRS Fullmäktigemöte 2020 

- Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2020 ska hållas lördag 2020-04-18 klockan 13:00 

med lunch för delegater klockan 12:00. 

- Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att ta fram förslag på lokal i Örebro, d.v.s den plats som 

Fullmäktigemötet 2019 gemensamt framförde som önskemål för Fullmäktigemötet 2020. 

§75. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2019-09-12 klockan 19:30 via Skype då primärt den 

bordlagda punkten §66.8 står på dagordningen. 

Styrelsen beslutade att därefter hålla ett styrelsemöte 2019-10-09 klockan 19:30 via Skype. 

§76. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 


