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PROTOKOLL 

§102. Mötets öppnande 

Mötesordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Kristina Fält. 

102.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

102.2. Val av protokolljusterare 

Lars Åström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

102.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§103. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2020-09-23 är justerat. 

§104. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

§105. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte. 

§106. Rapport sekreterare 

106.1. 2020-09-24 SKK: Exteriörbedömning 

Styrelsen noterade att SKK/UstK beslutat att läns- och specialklubbar ska kunna erbjuda 

exteriörbedömningar för att fylla det behov som uppstått under den period som det inte varit möjligt 

att genomföra utställningar och har delgivit tips och råd inför genomförandet. 

Styrelsen beslutade att avvakta med att anordna exteriörbedömningar inom SRRS under 2020. Nytt 

beslutet kan fattas under första kvartalet 2021 beroende på hur den rådande pandemin utvecklar sig 

och om ordinarie utställningsverksamhet kommer igång igen till våren.  

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

tillsammans med styrelsens beslut. 

106.2. 2020-09-29 SKK: Problem med SBK Tävling om man ej har uppdaterad webbläsare 

Styrelsen noterade information från SBK gällande att SBK Tävling inte stödjer Internet Explorer 8 

eller tidigare versioner av denna webbläsare. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

106.3. 2020-09-30 SKK: Medlemsavgifter för 2021 

Styrelsen noterade att medlemsavgifter för 2021 ska rapporteras till SKK senast 2020-10-31. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att rapportera till SKK att medlemsavgiften för 2021 är 

oförändrad i enlighet med beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2020 med tillägget att samarbetsavtal 

kommer att tecknas med Sveriges Hundungdom i enlighet med KF-beslut. 
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106.4. 2020-10-05 SKK: Information gällande pilotprojektet för mentalindex/BPH 

Styrelsen noterade att SKK/KHM har beslutade att etolog Kenth Svartbergs senaste forskning ska vara 

modell för mentalindex inom pilotprojektet. Då den rådande pandemin försvårar arbetet och 

omöjliggör fysiska möten har SKK/KHM vidare beslutat att avvakta med pilotprojektet för 

rasklubbarna för nova scotia duck tolling retriever och perro de agua espanol, men glädjande beslutat 

att fortsätta projektet tillsammans med rhodesian ridgeback. 

106.5. 2020-10-05 SKK: Protokollsutdrag från Utställningskommittén 

Styrelsen noterade att protokollsutdrag från SKK/UtstK möte 2020-09-15—2020-09-16 där man 

beslutat att certifikat ska delas ut i bästa hane/tik-klass till den hund som inte redan är svensk 

utställningschampion eller hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat. 

Möjligheten att på vissa raser sätta krav på provmerit för att ta emot certifikat på utställning tas bort i 

särbestämmelserna. Förändringen ska gälla från den 1 januari 2022. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

106.6. 2020-10-06 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. 

106.7. 2020-10-08 SKK: CS protokoll nr 6/2020 

Styrelsen noterade protokoll från SKK/CS möte 2020-09-01--02. Informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 

106.8. 2020-10-09 SKK: Exteriördomare uttagna till allroundutbildning 

Styrelsen noterade att SKKs centralstyrelse (CS) har utsett ett antal exteriördomare att ingå i en 

utbildning till blivande allrounddomare. Det innebär bl.a att rasklubbarna inte kommer att få 

förfrågningar om utökning av rasregister för dessa domare. 

Domarna är Ann-Christin Johansson, Charlotta Mellin, Johan Andersson, Johnny Andersson, Lisa 

Molin, Martin Johansson, Mikael Nilsson och Åke Cronander. 

Styrelsen noterade att Jessica Persson vidarebefordrat informationen till SRRS/TK för kännedom. 

106.9. 2020-10-12 SKK: Anmäl exteriörbedömning 

Styrelsen noterade påminnelse om att genomförande av exteriörbedömning i förekommande fall ska 

anmälas till SKKs tävlingsavdelning senast sju dagar före genomförande. 

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

§107. Ekonomiärenden 

107.1. Balans- och resultaträkning 

Styrelsen noterade att kassör Sonja Nilsson inkommit med en balans- och resultaträkning per 2020-

10-20 och att ekonomin är god. 

§108. Organisationsärenden 

108.1. 2020-09-24, 2020-10-13, 2020-10-15, 2020-10-20 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd. 
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108.2. 2020-09-24, 2020-10-13 och 2020-10-15 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

108.3. 2020-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2020-09-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

108.4. 2020-10-01 SKK: Nya medlemmar 2020-09-01—2020-09-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

108.5. 2020-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2020-09-01—2020-09-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

108.6. 2020-10-01 SKK: Medlemslista 2020-09-30 

Styrelsen noterade att Jessica Persson delgivit lokalavdelningarna och kommittéerna informationen för 

kännedom. 

108.7. Betalningar via Swish 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson, trots flera påminnelser, inte har inkommit 

med underlag för ett eventuellt införande av Swish i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2020-04-21 

§18.7. 

Styrelsen uppdrog till Linda Fredholm, i egenskap av firmatecknare, att kontakta banken för att ta 

reda på hur SRRS ska gå tillväga för att införa Swish med ett nummer kopplat till respektive 

bankkonto (ett för central och ett per lokalavdelning). 

108.8. Medlemsvärvning 

Förslag: Styrelsen noterade att Jessica Persson sammanställt svaren från SRRS medlemsenkät som 

besvarats av 391 personer varav 341 medlemmar och 50 icke-medlemmar. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera sammanställningen på SRRS hemsida. 

Styrelsen beslutade att bordlägga underlaget för analys på nästa styrelsemöte.  

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att tillskriva SKKs föreningskommitté med förfrågan om det 

finns någon annan klubb inom SKK-organisationen som undersökt Net Promotor Score (NSP) för 

jämförelse. 

§109. Avels- & uppfödarärenden 

109.1. Medlemmar SRRS/AUK 2021 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga kommittémedlemmar har meddelat att de 

står till styrelsens förfogande 2021. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande samt Madelaine Rörström, 

Cornelia L. Olsson och Jenny Jurnelius som ledamöter i kommittén för perioden 2021-01-01 – 2021-

12-31. 
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§110. Mentalitetsärenden 

110.1. Medlemmar SRRS/MK 2021 

Styrelsen noterade rapport från Marika Hollstedt att Ingela Wredlund, Ulrika Stiernblad och 

Madelaine Thorberg har meddelat att de står till styrelsens förfogande 2021. Svar har ännu inte 

lämnats av Catharina Tandefelt. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Ingela Wredlund som sammankallande samt Ulrika Stiernblad och 

Madelaine Thorberg som ledamöter i kommittén för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

110.2. Mentalindex 

Jessica Persson rapporterade att Ingela Wredlund, Ulrika Stiernblad och Jessica Persson deltagit vid 

ett möte med SKK/KHMs projektgrupp för mentalindex 2020-10-13.  

§111. Tävlingsärenden 

111.1. Medlemmar SRRS/TK 2021 

Styrelsen noterade rapport från Paula Pukk att samtliga kommittémedlemmar har meddelat att de står 

till styrelsens förfogande 2021. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Paula Pukk som sammankallande samt Lilly-Ann Forsman, Charlotte 

Ekenstierna och Gisela Lindberg som ledamöter i kommittén för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

111.2. Protokoll arbetsmöte 2020-06-22 

Styrelsen noterade protokoll från SRRS/TKs arbetsmöte 2020. Styrelsen fastställde protokollet med 

förtydligande av §2 gällande att på samma sätt som nuvarande innehavare av priset ansvarar för att det 

finns tillgängligt för utdelning vid BISS får personen under rådande omständigheter ansvara för att 

priset når sin nya mottagare senast 2020-09-30. 

111.3. BISS-2022 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra inkommit med förslag till exteriördomare vid BISS-2022 i 

Karlstad. 

Styrelsen beslutade att återkoppla till SRRS/Västra att förslag önskas i enlighet med SRRS 

Tävlingsriktlinjer, d.v.s ”Arrangerande lokalavdelning ska vid ett och samma tillfälle skicka SRRS/C 

tre olika förslag, angivna i prioritetsordning (1–3). Beskrivning av domarens erfarenhet av att döma 

Rhodesian Ridgeback vid officiell utställning ska biläggas förslaget.” 

SRRS/TK står till förfogande i det fall lokalstyrelsen önskar hjälp med att ta fram domarförslag. 

§112. Kommunikationsärenden 

112.1. Ridgeback-Nytt 

Inget att rapportera. 

112.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

112.3. SRRS Årsbok 2020 

Styrelsen noterade att Johan Ahlenius inhämtat offert för tryck i A5-format av SRRS årsbok 2020 som 

ges ut 2021. Kostnaden för 40+4 sidor är 18.975 SEK exklusive moms och avser 1500 exemplar. 

Styrelsen beslutade att årsboken 2020 trycks i A5-format och distribueras till alla medlemmar 

tillsammans med Ridgeback-Nytt nummer 1/2021. 



 

 

 
Mötesgrupp 

SRRS Centralstyrelse 
Mötesort 

Skype 
Mötesdatum 

2020-10-21 
Paragrafer 

§102-§119 
Fastställt datum 

2020-10-25 
År/Mötesnr 

2020/7 

Närvarande 

Linda Fredholm (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Anders Cronhäll (ledamot), Lars Åström (ledamot), Paula Pukk 

(ledamot), Sandra Persson (ledamot) och Kristina Fält (suppleant). 

Anmält förhinder 

Johan Ahlenius (vice ordförande), Therese Doverot (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Marika Hollstedt (suppleant). 
  

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Linda Fredholm 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Lars Åström 

Protokollförare 

 

 
Jessica Persson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 5/6 

PROTOKOLL 

§113. Sponsorer och samarbetspartners 

113.1. Agria 

Inget att rapportera. 

113.2. Brit Care 

Inget att rapportera. 

113.3. Fråga gällande lokala sponsor-/samarbetsavtal 

Styrelsen noterade fråga från SRRS/Östra gällande vad som gäller för lokala samarbetsavtal. 

Styrelsen konstaterade att lokala samarbetsavtal kan tecknas för enskilda evenemang/händelser under 

förutsättning att företaget inte bedriver verksamhet som konkurrerar med SRRS officiella 

samarbetspartners. Styrelsen konstaterade vidare att lokalavdelningarna endast kan avtala om 

motprestationer som inte omfattar SRRS centrala markandskanaler (t.ex hemsida eller 

medlemstidning) eller kräver någon prestation från SRRS centralt. Marknadsföring av lokal 

samarbetspartner ska göras av lokalstyrelsen. 

§114. Rapport lokalavdelningar 

114.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade att nästa samverkansmöte är planerat 2020-10-26. 

§115. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§116. Uppdrag från SRRS Fullmäktigemöte 

116.1. Översyn av regelverket för SRRS viltspårslista 

Inget att rapportera. 

§117. Övriga ärenden 

117.1. Välkomstfolder till nya medlemmar 

Lilly-Ann Forsman rapporterade att både Agria och Brit Care godkänt att sponsra en del av 

tryckkostnaden för SRRS välkomstfolder till nya medlemmar vilket styrelsen tackar för. 

117.2. Fotokalender 2021 

Lars Åström rapporterade att tryckkostnad för 200 exemplar är 8.000 SEK exklusive moms. Priset är 

inte ”on demand” och inkluderar inte distribution. Inget beslut fattades angående trycket. 

Styrelsen beslutade att börja med att ta emot beställningar för att få en bättre bild av hur många 

exemplar som behöver tryckas. Styrelsen beslutade att priset för kalendern är 120 SEK för 

medlemmar och 150 SEK för icke-medlemmar. Porto a’ 44 SEK är inkluderat i priset. Sista dag för 

beställning och betalning är 2020-11-20. 
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117.3. SRRS Fullmäktigemöte 2021 

Styrelsen beslutade att nästa ordinarie fullmäktigemöte, om möjligt, hålls digitalt lördagen den 10 

april 2021 klockan 10:00.  Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta SKK och fråga om 

datumet kan bokas redan nu.  

Fullmäktigemötet 2020 framförde önskemål om att nästa fullmäktigemöte skulle äga rum i Örebro. 

Beslutet att avvika från fullmäktigemötets önskemål även 2021 fattas på grund av den fortsatt rådande 

pandemin. 

§118. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2020-11-18 klockan 19:30 via Skype. 

§119. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


