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PROTOKOLL 

§84. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Sandra Persson ersattes av suppleant Therese Doverot. 

84.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

84.2. Val av protokolljusterare 

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

84.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§85. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2020-06-24 och 2020-08-29 är justerade. 

§86. Bordlagda ärenden 

86.1. SRRS Föreningshandbok 

Förslag till reviderad version av SRRS Föreningshandbok bordlades vid möte 2020-06-24 §54.8 och 

2020-08-19 §68.1. 

Styrelsen beslutade att fastställa SRRS Föreningshandbok version 7.0 att vara gällande från och med 

2020-09-24. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att spara den nya versionen i SRRS Dropbox samt informera 

kommittéer och lokalavdelningar. 

Beslutet justerades omedelbart. 

86.2. Ansvarsfördelning SRRS/C respektive SRRS/TK 

Förslag till ny rutin för administration av domarbokningar bordlades vid möte 2020-06-24 §57.2 och 

2020-08-19 §68.2. 

Styrelsen beslutade att införa rutin för domarbokningar i enlighet med förslag till SRRS 

Tävlingsriktlinjer version 7.0. Beslut om den reviderade versionen av Tävlingsriktlinjerna fattas under 

§ 93.2 i detta protokoll. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att informera kommittéer och lokalavdelningar. 

Beslutet justerades omedelbart. 

§87. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte. 

§88. Rapport sekreterare 

88.1. 2020-08-27 SKK: Specialklubbskonferens - digitalt 

Styrelsen noterade information från SKK om att SKK/CS vid möte 2020-09-01/02 ska ta ställning till 

om Specialklubbskonferens kan hållas digitalt och bad om klubbens åsikt i frågan. Tyvärr var 
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svarstiden mycket kort och styrelsen hann inte besvara frågan. Dock ställer sig styrelsen mycket 

positiv till en digital konferens. 

88.2. 2020-09-01 SKK: Hundens Vecka 2020-09-07 – 2020-09-13 

Styrelsen noterade information från SKK om att Hundens vecka arrangeras 2020-09-07 – 2020-09-13 

i samarbete mellan SKK, SBK, SHU och Studiefrämjandet. Under denna vecka anordnas diverse 

föreläsningar, prova-på-tillfällen och hundaktiviteter runt om i landet. 

Styrelsen noterade att information om Hundens Vecka har publicerats på SRRS hemsida samt delats 

på klubbens Facebooksida. 

88.3. 2020-09-03 SBK: Ändrad sista ansökningsdag för prov o tävlingar 2021 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att ansökningstiden för prov/tävlingar som 

arrangeras under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30 har förlängts t.o.m 2021-11-15. 

Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/TK för kännedom. 

88.4. 2020-09-07 SRRS/TK: Andra remiss av SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och 

beskrivning 

Styrelsen noterade att SRRS/TK, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2020-08-19 §70.9, meddelat att de 

inte har några synpunkter på remissen avseende ”Allmänna regler för utställning, prov, tävling och 

beskrivning”.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att senast 2020-11-15 rapportera till SKK att SRRS inte har 

några invändningar mot förslaget. 

Beslutet justerades omedelbart. 

88.5. 2020-09-09 SBK: Information om Stripe - online betalning i SBK Tävling 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att en ny betalningslösning nu införts i SBK 

Tävling. Arrangörer som vill använda lösningen måste skapa ett konto hos Stripe. 

Styrelsen beslutade att inte införa den nya betalningslösningen i nuläget med anledning av att det 

inom SRRS oftast arrangeras endast en officiell lydnadstävling per år med relativt få deltagare. 

Beslutet kan omvärderas om styrelsen ser ett ökat antal arrangemang av officiella lydnads- och/eller 

rallylydnadstävlingar inom lokalavdelningarna. 

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

kännedom. 

Beslutet justerades omedelbart. 

88.6. 2020-09-09 SKK: Effekter av pandemin inom SKK-organisationen 

Styrelsen noterade information från SKK gällande vilka påverkan covid-19 haft på SKKs centrala 

verksamhet under pandemins första sex månader. Informationen finns även tillgänglig via SKKs 

hemsida.  

88.7. 2020-09-18 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 

Styrelsen noterade beslut från SKK Disciplinnämnds sammanträde 2020-08-28. Inga ägare av 

rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

88.8. 2020-09-22 SKK: Avliden finsk exteriördomare 

Styrelsen noterade information från SKK att den finske allrounddomaren Rune Fagerström har avlidit. 

Styrelsen beklagade och informationen lades till handlingarna.  
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88.9. 2020-09-20 SKK: Domare som önskar utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback 

Styrelsen noterade presentation från en exteriördomare som är intresserad av att vidareutbilda sig för 

att döma rhodesian ridgeback. 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm att kontakta domaren via telefon för att inleda en dialog och 

informera om hur SRRS önskar att vidareutbildningen läggs upp. 

§89. Ekonomiärenden 

Inget att rapportera. 

§90. Organisationsärenden 

90.1. 2020-08-25, 2020-09-03, 2020-09-08, 2020-09-15, 2020-09-17 och 2020-09-22 SKK: Nya ägare i 

raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 

90.2. 2020-08-25, 2020-09-03, 2020-09-08, 2020-09-10, 2020-09-15, 2020-09-17 och 2020-09-22 SKK: 

Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

90.3. 2020-09-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-08-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.4. 2020-09-01 SKK: Nya medlemmar 2020-08-01—2020-08-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.5. 2020-09-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-08-01—2020-08-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

90.6. 2020-09-01 SKK: Medlemslista 2020-08-31 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna, kommittéerna och SRRS 

medlemsansvarig informationen för kännedom. 

90.7. SKK Klubbförsäkring 

Styrelsen noterade att SKKs klubbförsäkring tecknats för respektive lokalavdelning.  

90.8. Betalningar via Swish 

Inget att rapportera. 

90.9. Medlemsvärvning 

Styrelsen noterade att den webbaserade medlemsenkäten publicerats på SRRS hemsida 2020-09-12 

och kommer att vara öppen t.o.m 2020-10-15. 

Styrelsen noterade att information om enkäten publicerats på SRRS hemsida, SRRS Facebooksida, i 

lokalavdelningarnas facebookgrupper samt i grupperna ”SRRS Uppfödare”, ”Rhodesian Ridgeback 

Sverige” och ”Den Svenska Rhodesian Ridgeback gruppen”. 

Styrelsen noterade att information om enkäten publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 3/2020. 
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Styrelsen beslutade att skicka ut information om enkäten via e-post till de medlemmar som har en e-

postadress registrerad i SRRS medlemslista. 

Beslutet justerades omedelbart. 

90.10. Ungdomsmedlemskap i SRRS 

Styrelsen noterade att Jessica Persson, enligt uppdrag vid styrelsemöte 2020-06-24 §52.4, har varit i 

kontakt med Sveriges Hundungdom (SHU) angående deras förslag till samarbetsavtal där ungdomar 

som blir medlemmar hos SHU utan kostnad även kan teckna medlemskap hos t.ex en rasklubb. 

Vid SKKs Kennelfullmäktige 2019 beslutades att ungdomsmedlemskapet skall finnas tillgängligt för 

alla Sveriges Hundungdoms medlemmar mellan 6 och 25 år i valfri special- eller verksamhetsklubb 

plus länsklubb. Istället för full medlemsavgift får special-/rasklubb 50 SEK/år per ungdomsmedlem 

enligt nuvarande beslut. 

Styrelse beslutade att, i enlighet med gällande KF-beslut, teckna ett samarbetsavtal med Sveriges 

Hundungdom (SHU) att vara gällande från och med 2021-01-01.  

90.11. Programvara för webbföreläsningar 

Styrelsen diskuterade att köpa licens för programvara med stöd för webbmöten samt goda möjligheter 

att hålla distansföreläsningar. 

Styrelsen beslutade att köpa in en licens av programvaran Zoom Pro till en årlig kostnad a’ cirka 

1.650 SEK/år inklusive moms och uppdrog till Jessica Persson att ombesörja detta. 

§91. Avels- & uppfödarärenden 

91.1. Medlemmar SRRS/AUK 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillfråga nuvarande medlemmar i SRRS/AUK om de står till 

kommitténs förfogande 2021.  

91.2. Avtal RR-uppfödare 

Jessica Persson rapporterade att det inkommit ett samtal från SKKs juridiska avdelning eftersom de 

återkommande får samtal från hundägare av rhodesian ridgeback vars uppfödare inte till fullo följer 

SKKs regelverk vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det är okänt om det är ett allmänt problem 

eller om det är en mindre skara uppfödare som gör upprepade misstag. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/AUK att vidta åtgärder för att försöka öka kunskaperna om SKKs 

regelverk hos ridgebackuppfödarna. 

§92. Mentalitetsärenden 

92.1. Medlemmar SRRS/MK 

Styrelsen uppdrog till Marika Hollstedt att tillfråga nuvarande medlemmar i SRRS/MK om de står till 

kommitténs förfogande 2021.  

92.2. Mentalindex 

SKK/KHMs arbetsgrupp för mentalindex har kallat SRRS motsvarande arbetsgrupp till ett 

distansmöte 2020-10-13 för att diskutera hur vi ska gå vidare i projektet som legat vilande under våren 

och sommaren p.g.a covid-19. Styrelsen noterade att Ingela Wredlund (SRRS/MK), Ulrika Stiernblad 

(SRRS/MK) samt Jessica Persson (SRRS/AUK) deltar vid mötet. 
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§93. Tävlingsärenden 

93.1. Medlemmar SRRS/TK 

Styrelsen uppdrog till Paula Pukk att tillfråga nuvarande medlemmar i SRRS/TK om de står till 

kommitténs förfogande 2021.  

93.2. Revidering av SRRS Tävlingsriktlinjer 

Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med ett förslag till reviderad version av SRRS 

Tävlingsriktlinjer. 

Styrelsen beslutade att fastställa SRRS Tävlingsriktlinjer 7.0 att vara gällande från och med  

2020-09-24. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att spara den nya versionen i SRRS Dropbox samt informera 

kommittéer och lokalavdelningar. 

Beslutet justerades omedelbart. 

93.3. Utställningsprogram 2021 

Styrelsen noterade att SKK beviljat ändring av plats för nedanstående utställning.  

• 2021-06-12 SRRS/Östra Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 1 hancert 

• 2021-06-13 SRRS/Östra Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 1 tikcert 

§94. Kommunikationsärenden 

94.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 3/2020 är skickad till tryck och kommer att 

distribueras under slutet av vecka 39. 

94.2. SRRS hemsida 

- Webbtrafik 

Styrelsen noterade att Lars Åström tagit fram en sammanställning över trafiken på SRRS hemsida 

under perioden 2020-08-17 – 2020-09-20. 

- Ansökan om arrangemang av officiella utställningar 

Styrelsen noterade att Jessica Persson tagit fram ett digitalt formulär för lokalstyrelsernas ansökan 

om arrangemang av officiell utställning som finns tillgängligt via SRRS hemsida. Ansökan skickas 

automatiskt via e-post till SRRS/TK för hantering enligt SRRS Tävlingsriktlinjer. 

94.3. SRRS Årsbok 2020 

Styrelsen noterade att Johan Ahlenius inhämtat offerter för tryck av SRRS årsbok 2020 som ges ut 

2021 och gick igenom dessa. 

Styrelsen uppdrog till Johan Ahlenius att även inhämta offert för 42 sidor i formaten 190*250 samt 

A5.   

§95. Sponsorer och samarbetspartners 

95.1. Agria 

Styrelsen noterade att SRRS inte har kunnat utnyttja delar av avtalet 2020 med anledning av att 

officiella tävlingar och utställningar ställts in p.g.a covid-19. 
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95.2. Brit Care 

Styrelsen noterade att SRRS inte har kunnat utnyttja sina delar av avtalet med anledning av att 

officiella tävlingar och utställningar ställts in p.g.a covid-19. 

§96. Rapport lokalavdelningar 

96.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Inget att rapportera. 

96.2. SRRS/Södra Protokoll från styrelsemöte 2020-08-05 och 2020-09-10 

Styrelsen fastställde protokollen och lade dem till handlingarna. 

§97. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§98. Uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 

98.1. Översyn av regelverket för SRRS viltspårslista 

SRRS/TK fick vid styrelsemöte 2020-04-21 §26.2 i uppdrag att inkomma till styrelsen med ett förslag 

till listregler i enlighet med fullmäktigemötets uppdrag. 

SRRS/TK har 2020-09-07 återkopplat till styrelsen att kommittén inte kan se hur regelverket ska 

kunna ändras ur ”rättviseperspektiv” utan att det samtidigt missgynnar vinnarlistans primära syfte att 

”motivera och uppmuntra ridgebackägare att kontinuerligt vara aktiva och träna tillsammans med sina 

hundar”. 

Styrelsen uppdrog till SRRS/TK att be lokalstyrelserna att inkomma med förslag på justeringar av 

regelverket för viltspårlistan för att försöka utjämna geografiska skillnader för deltagande på listan, 

men utan att det missgynnar vinnarlistans syfte. 

§99. Övriga ärenden 

99.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Styrelsen noterade att Johan Ahlenius inhämtat offert för tryck av SRRS medlemsfolder och gick 

igenom denna. 

Styrelsen uppdrog till Lilly-Ann Forsman att kontakta SRRS samarbetspartners (Agria och Brit Care) 

med förfrågan om de kan sponsra välkomstfoldern t.ex genom någon produkt att skicka med och/eller 

sponsring av tryckkostnaden. 

99.2. Digital fotokurs  

Lars Åström rapporterade att inbjudan till kursen kommer att publiceras i Ridgeback-Nytt nr 3/2020. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera inbjudan till aktiviteten på SRRS hemsida när 

tidningen har skickats till medlemmarna. 

99.3. Fotokalender 2021 

Förslag: Johan Ahlenius rapporterade att vi måste påbörja framtagandet av SRRS almanacka 2021 

snarast efter manusstopp för Ridgeback-Nytt nr 4/2020. Den ska vara klar att beställa innan jul.  

Styrelsen uppdrog till Lars Åström att undersöka kostnader för tryck och distribution ”on demand”. 
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§100. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2020-10-21 klockan 19:30 via Skype. 

§101. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


