
 
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges 
fullmäktigemöte 2008-04-12 i Jönköping 

 
SRRS vice ordförande Reidar Otterbjörk öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.  
 
1. Justering av röstlängden.  
 Röstlängden justerades och godkändes. 13 delegater var närvarande (se bifogad röstlängd). 
 
2. Val av ordförande till fullmäktigemötet. 
 Till fullmäktigemötets ordförande valdes Reidar Otterbjörk. 
 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Till protokollförare valdes Karin Nilsson.  
 
4. Val av två justeringsmän.  
 Sven Stjärnfeldt och Bertil Fällman valdes till justerare och tillika rösträknare, att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7, 

5 mom.  
 Två sådana personer närvarade, och mötet beslöt bevilja dessa närvaro- och yttranderätt.  
 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
 Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna 

stadgeenligt kallade. 
 
7. Fastställande av dagordningen. 
 Dagordningen fastställdes. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse. 
 Verksamhetsberättelsen godkändes. Styrelsen hade upptäckt några felaktigheter i 

verksamhetsberättelsen, och mötet biföll att dessa rättades till. Revisionsberättelsen lades till 
handlingarna. 

 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 
 Balansräkningen fastställdes och mötet beslutade att uppkommen förlust verksamhetsåret 

2007 överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
 Inga sådana uppdrag hade givits till styrelsen. 
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. 
 
12:1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 Styrelsens verksamhetsplan för år 2008 godkändes. 
 
12:2 Föredragning av styrelsens budgetplan. 
 Styrelsens budgetplan för år 2008 fastställdes. 
 
12:3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till 

styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning 
 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften höjs med 25 kronor, dvs. fullbetalande medlemmar 

betalar 275 kr/år, familjemedlemmar 100 kr/år samt medlemmar bosatta utanför Norden 325 
kr. Dock ska valpköparmedlemskap fortfarande kosta 100 kronor. Mötet beslutade i enlighet 
med styrelsens förslag.   

          Mötet beslöt även i enlighet med styrelsens förslag att behålla nuvarande procentuella storlek 
på återbetalning till lokalavdelning, 10 %. 

 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 Mötet omvalde Jonas Peterson till ordförande. 
 Till ordinarie ledamöter nyvaldes Cornelia Svensson och Karin Nilsson på två år samt 

omvaldes Helena Sirén på ett år (fyllnadsval). 
 Till suppleanter nyvaldes Maria Kierkegaard och Kerstin Näslund på 1 år att tjänstgöra i den 

ordningen. 
 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SRRS stadgar 
 Till revisorer omvaldes Roland Göransson och Stefan Pettersson. 
 Till revisorssuppleanter omvaldes Axel Nelén och Anna Hansson. 
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i SRRS stadgar 
 Valberedningen valdes enligt följande: 
 Ulf Jönsson på två år. 
 Bengt Harrsjö och Anna-Karin Häger har kvar 1 år av sin mandatperiod. Bengt Harrsjö utsågs 

till sammankallande. 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13−15. 
 Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13–15. 
 
17. Behandling av ärenden som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till 

styrelsen eller av denna underställts fullmäktige.  
 

PROPOSITION 1 

Eftersom lokalavdelningarna ofta har svårigheter med att få ihop tillräckligt många delegater till 
fullmäktige och deras personliga suppleanter föreslår styrelsen en stadgeändring gällande 
delegaternas suppleanter. Enligt SRRS stadgar § 7 MOM 1a och b ska lokalavdelningarna utse en 
personlig suppleant till varje delegat till fullmäktige. 
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Styrelsen föreslår att lokalavdelningarna i stället får utse suppleanter som inte behöver vara 
personliga, d v s i nedanstående text ska orden personlig tas bort. 
 
1. Styrelsens förslag till stadgeändring för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. 

 
§ 7 FULLMÄKTIGE 
MOM 1 Fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegater utses av lokalavdelningarna. Härvid ska följande gälla: 
 
a    Lokalavdelning utser 1 delegat jämte personlig suppleant 
 
b   Lokalavdelning utser härutöver för varje påbörjat 50 tal medlemmar över 50 
medlemmar, per 31 december året före fullmäktigemötet, 1 fullmäktigedelegat jämte 
personlig suppleant. Dock får lokalavdelning representeras av högst 8 delegater. 
Delegat eller suppleant får endast representera en lokalavdelning. 

2. Om beslut tas om ovanstående stadgeändring ska beslut också tas om dess ikraftträdande. 

Samtliga delegater på mötet biföll propositionen med ikraftträdande 2009-01-01, förutsatt att 
SKK tillstyrker. 

 

Karin Nilsson lämnar över sekreteraruppdraget till Helena Sirén och lämnar lokalen. 

PROPOSITION 2 
Styrelsen föreslår Karin Nilsson till hedersmedlem i SRRS 
 

” Karin Nilsson har varit medlem i SRRS sedan ett tjugotal år tillbaka i 
tiden. Hon har också fött upp en kull under prefixet Crownridge´s (1992) . 
2002 gick Karin med i SRRS styrelse, där hon arbetar än i dag. Stor del av 
den tiden har hon arbetat som sekreterare, den tyngsta posten inom en 
klubbs styrelse. Vi som har arbetat tillsammans med Karin har alla kunnat lita på 
Karins engagemang, lojalitet till klubben samt hennes stora kunskap i 
föreningsteknik. För att inte tala om hennes positiva anda! 
2002 utbildade Karin sig till A-figurant för mentalbeskrivningar och har 
sedan dess jobbat som figurant på flertalet beskrivningar i SRRS regi år 
efter år. Ett viktigt arbete som kräver engagemang, tid och fysisk 
uthållighet. 
Karin är en föredömlig medlem som arbetar ideellt för klubben och rasen på 
flera plan. Karin ställer alltid upp. Det är människor som hon som gör att 
klubbar inom organisationen SKK överhuvudtaget kan existera och det är 
viktigt att lyfta fram sådana människor. 
Vi tycker att Karin är väl värd ett hedersmedlemskap i SRRS!” 

 
Mötet biföll proposition nr 2 
 

Karin Nilsson kallas tillbaka och övertar sekreteraruppdraget från Helena Sirén. 
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MOTION 1 
 
Styrelsen för lokalavdelningen SRRS Norra anser att återbärings-graden på 10% från SRRS C till 
SRRS Norra bör höjas kraftigt från 10% till minst 25%. Detta på grund av ökade omkostnader för 
den nybildade lokalavdelningen SRRS Norra som har ett upptagningsområde som geografiskt 
omfattar över halva Sverige.
  
Styrelsen för SRRS Norra genom  
Eva Jonsson 
Ordförande SRRS Norra  
 
 
STYRELSENS YTTRANDE 
 
Styrelsen avstyrker motionen. 
 
Motivering: Styrelsen har stor förståelse för att SRRS Norra efter bildandet av den nya 
lokalavdelningen 2007 måste ha fått kraftigt ökade omkostnader, särskilt eftersom 
medlemsunderlaget inte är så stort. 
 
Ändå vill styrelsen i stället föreslå att SRRS Norra ansöker hos SRRS/C om medel för sina 
kostnader i samband med resor till styrelsemöten och liknande. 

Mötet avslog motionen. 
 
 
18. Övriga ärenden. 
 En fråga ställdes angående regler för valpförmedling. Styrelsen förklarade att SRRS följer 

direktiv från SKKs Disciplinnämnd, när de blir underrättade. 
 
          Även en fråga gällande viltspårslistan kom upp, och mötet diskuterade för- och nackdelar 

med de nya poängbestämmelserna. 
 
19. Fullmäktigemötets avslutning. 
 Reidar Otterbjörk förklarade fullmäktigemötet avslutat.  
 
Vid protokollet: 
   
 
 
 
Karin Nilsson Helena Sirén 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Reidar Otterbjörk   Sven Stjärnfeldt   Bertil Fällman 
 
Bilaga: Röstlängd  
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Röstlängd vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 

2008-04-12 i Jönköping 
 

 
Stockholm 

1. Björn Willner 
2. Christina Willner 

 
Mellan 

3. Anders Pettersson 
4. Maria Lantz 
5. Ulla Thedin 

 
Västra 

6. Sandrah Sollenby 
7. Jazmine Ohgami 
8. Sara Moraeus 
9. Ulrica Westling 

 
Skåne 

10. Margaretha Lantz 
11. Bertil Fällman 
12. Ulf Jönsson 
13. Sven Stjärnfeldt 

 
Norra 
Ingen representant 
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