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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 
styrelsemöte - Telefonmöte 2012-10-14 
 
Närvarande:    Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande   Bertil Hall 

Lotta Persson, sekreterare   Bo Lennart Dahlin 

Kerstin Petersson, ledamot   

Carl-Erik Blomqvist, kassör                                            Revisorsuppleanter:                

Pia Vevle, ledamot & protokollförare  Hans Glamsare 

Mathilda Gabre, ledamot Nunne Bard 

Maria Norrbom, 1:e suppleant   

Gunilla Lindblom, 2:e suppleant  LO-områden: 

    Stor Stockholm 

    Riesen i Syd 

    Riesen i Väst 

    Mellan Norrland, vilande 

Övre Norrland, vilande 

 
    LO/Aktivtetsombud: 

    Västerbotten 

    Ångermanland 

    Gävleborg 

    Dalarna 

    Värmland 

    Uppsala 

    Östergötland 

Halland 

    Småland 

    Kalmar 

    Kronoberg 

 

    Valberedning:  

Anders Falk 

Annika Byfeldt 

Ulla Gustavsson 

     

RiesenNytt:  

Jenny Willman 

     

Webbmaster:  

Peter Lind 

 

    Draghundssektorn:  

Anna-Karin Lönn 

 

    Utställningsansvarig:  

Titti Wickström 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen till dagens telefonmöte och konstaterade 

att alla i styrelsen var närvarande. Därefter förklarades mötet öppnat.  

 

2. Val av protokolljusterare 

Bo Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Godkändes med tillägg under tävlingssektorn Arrangera IPO VM 2015. Därefter 

fastställdes dagordningen  

 

4. Föregående mötesprotokoll nr 1 2012-04-26 
Godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Inkommande post 

SSLO 40/2012 Prislista för medlemskap 

SBK 41/2012 Yttrande ang ansökan om dispens för avel 

SBK 42/2012 Svar på blankett för exteriördomare 

SBK 43/2012 Enkät om rasdata 

SBK 44/2012 SBK info nr 6 

SKK 45/2012 Inbjudan till Sthl hundmässa rasklubbstorg 

SBK 46/2012 Vägledning för tolkning av grundlegler för avelsparagraf 

Explosiv/L Karlström 47/2012  Svar från uppfödare ang Avelskommitténs yttrande 

SBK 48/2012 Info från Valberedningen SBK 

SBK 49/2012 Inbjudan till Gemensam konferens 

Anna-Carin Lönn 50/2012 Ansökan om sponsring till SM Barmarksdrag 

SBK 51/2012 Inbjudan till Rasklubbskväll 2013-02-01 

SBK 52/2012 Semenarium till domar- o utställningsansvariga  

SBK 53/2012 Uppmaning av skicka in foton 

Bouvierklubben 54/2012 Svar ang Nordic Style 

SBK 55/2012 SBK info nr 7 

SBK 56/2012 Protokollsutdrag ang namnbyte för lokalområde 

Colliebklubben 57/2012 Svar ang Nordic Style 

Bouvierklubben 58/2012 Ytterligare svar ang Nordic Style 

SBK 59/2012 Exteriörbeskrivning för korning – protokoll 

Kelpieklubben 60/2012 Svar ang Nordic Style 

Aus Shepherd 61/2012 Svar ang Nordic Style 

Sv Beauceronklubben 62/2012 Svar ang Nordic Style 

SBK 63/2012 Ang utställningar 2014 

Sv Rottweilerklubben 64/2012 Svar ang Nordic Style 

Sv Briardklubben 65/2012 Svar ang Nordic Style 

SBK 66/2012 Påminnelse till gemensamt möte 
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6. Utskickad post 

AfRS 14/2012 Anmälningsavgift IPO-SM Marius 

AfRS 15/2012 Ansökan om att ställa in Timrå utställningen  

AfRS 16/2012 Info om Nordic Style till övriga rasklubbar 

AfRS 17/2012 Info till FS SBK ang rätt att delta i Int Nordic Style 

AfRS 18/2012 Brev till SBK ang utställningar 2014 (ansökan) 

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Kassörens redogörelse 

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi och då bl.a. att intäkterna för 

medlemsavgifter stämmer med budget och där intäkterna för uppfödarlistan är bättre än 

budget. Lägerkommittén har inkommit med en ekonomisk redovisning för Riesenlägret 

vilken kommer att distribueras till styrelsen.  Föreningen har erhållit ett sponsorbidrag 

från försäkringsbolaget Sveland om 25 000: -. Styrelsen konstaterar att det inte är något 

att anmärka på i föreningens intäkter. Vidare konstateras att föreningen har en ekonomi i 

balans.  

 

Beslut 1: Kassören uppdras att kontakta Nordea för att kontrollera den sparränta som 

utdelas på föreningens konton i syfte att förbättra villkoren. 

 

Därefter lades resultat- och balansrapporten till handlingarna.  

 

       RUS     
Uppföljning RAS 

Ordförande informerade att det uppdagades ett fel i RAS vid uppfödarmötet i Kopparbo. 

Felet har rättas till genom ett VU-beslut. En erforderlig ändring har genomförts på 

hemsidan www.afrs.se och kommer även att införas i RAS. 

 

Hamiltonplaketten 

Ordförande informerade att det, trots uppmaningen på medlemsmötet i Kopparbo, inte 

inkommit några förslag ang. Hamiltonplaketten.   

      

 Hälsoenkäten (utvärdering och hur redovisar vi) (bla Affe) 

Ordförande informerade att svarstiden på enkäten förlängts till den 15 oktober. Till dags 

dato har 177 svar inkommit. En påminnelse finns på hemsida och kommer att läggas ut 

på Facebook. Liksom tidigare år är målet att utvärderingen ska vara klar till den 1 

november och publiceras i RiesenNytt och på hemsidan. En rapport kommer att 

presenteras vid årsmötet. 

 

 

 

 

http://www.afrs.se/
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Beslut 2: Protokollföraren fick uppdraget att lägga ut en påminnelse om det förlängda 

svarsdatumet på Facebook.    

 

 Avelskommittén 

 Redovisning av delar av utvärderingen av RAS på webben 

Det har framförts önskemål att förtydliga att den information som finns tillgänglig under 

rubriken Köpa valp i RAS som återfinns på hemsidan ska förtydligas så att det klart 

framgår att de valpar som hänvisas uppfyller avelskraven.  

 

Beslut 3: Styrelsen beslutade att ett förtydligande ska göras. 

       

Hälsoprojekt SLU – RN, Webben? 

Ordförande informerade att sköldkörtelprojektet kommer att fortgå och att det inom kort 

kommer mer information från SLU. I de propåer som gjorts är SLU intresserade att få 

kontakt med ägare som har äldre hundar.   

 

Beslut 4: Kontaktuppgifter till SLU kommer att publiceras i nästa RN. 

       

Uppfödarmöte 2012 Kopparbo 

En generell diskussion om de frågeställningar (bl.a. RAS, mentalitet och T4) som 

diskuterades vid uppfödarmötet i Kopparbo. De nya bestämmelser som kommit angående 

uppfödning och dokumentation i samband med försäljning av valp har delats ut till 

uppfödare som deltog på mötet.   

       

Exteriördomar konferens 

En exteriördomarkonferens kommer att genomföras under oktober månad. Det konstateras 

att det har varit mycket arbete att få ihop hundar/ekipage till denna men att det löste sig till 

slut. Föreningen representeras av Brith Andersson (exteriördomare) och Titti Wickström 

(utställningsansvarig) 

 

Mentalbeskrivning valp- utbildning 

Verksamheten med mentalbeskrivning av valp är igång. Ordförande Alf Karlström och 

Stellan Guhrén är anmälda att delta i utbildningen från AfRS. Utbildningen som Stellan 

var anmäld till ställdes in men den Alf är anmäld till kommer att genomföras enligt plan.  

 

 Arbetsgrupp Brukshundsraser 

Ordförande representerar AfRS i den arbetsgrupp som initierades av SBK i syfte att 

bibehålla rätt mentalitet på, och ta hand om, driftstarka hundar. Inplanerade möten 

framgent är den 13/11 samt den 1-2/12 i Västerås. Ordförande informerade att det finns 

ytterligare en plats till föreningens förfogande.  

 

Beslut 5: Styrelsen beslutade enhälligt att vice ordförande jämte ordförande ska delta i 

arbetsgruppen.  
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Utställningsansvarig 

 Kopparboutställningen  

Mötet konstaterade att organisationen kring Kopparboutställningen fungerade väldigt bra 

tack vare det engagemang många av föreningens medlemmar visade.  

 

Utställningar 2014 

Sekreteraren informerade att det av en tillfällighet upptäckts att SBK inte registrerat några 

ansökningar om utställningar år 2014. Ansökningarna har skickats i väldigt god tid men 

ansökan har förkommit på SBK vilket medfört att en ny ansökan upprättats (trots att 

utställningsansvariga Titti Wickström har en kopia på den första ansökan) Det har till 

föreningen inkommit följande beslut från SBK: Kopparboutställningen flyttas från lördag 

till söndag. Utställningen i Botkyrka flyttas från en lördag till söndag (SSLO ingen 

erinran) och utställningen i Vårgårda har strukits med anledning av ett lågt deltagarantal 

föregående år.   

 

 Utställningar 2015 

Det är inte inlämnat någon ansökan om utställning i Vårgårda utan endast till SSLO och 

Kopparbo.  

 

        Överklagan till SBK ang utställningar 2014 

Beslut 6: Styrelsen beslutade att avslaget från SBK på utställningen i Vårgårda ska 
överklagas om det är vad Riesen i Väst önskar. Styrelsen beslutade att tillstyrka en sådan 

begäran. I det fall detta sker uppdras ordförande och sekreteraren att formulera ett sådant 

överlagande efter det medlemsmöte som Riesen i Väst har den 28/10.  

 

 

 PR/Info 

 PR material/monter för större arrangemang (Affe) 

Ordförande informerade att den film om rasen som Anders Brorsson producerar ska vara 

klart till Stockholmsutställning i december. 

 

 Riesennytt 

  Manusstopp 

Beslut 7: Styrelsen beslutade att samtliga ledamöter och suppleanter ska försöka få in 

material till nästa nummer av RiesenNytt. Manusstopp är 1/11.  

 

Till protokollet noteras att Maria Norrbom, 1:e suppleant, ansluter till mötet.   

 

 Ny redaktör 

Jenny Willman har meddelat att hon avgår som redaktör. Styrelsens avsikt är att se till att 

medlemstidningen fortlever då den fyller en viktig funktion för medlemmarna.  
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Hemsidan 

Webbmaster har bett om en återkoppling på hemsidan och den information som är 

tillgänglig.  

 

Beslut 8: Mathilda Gabre, Maria Norrbom och Pia Vevle uppdras att analysera 
struktur, tillgänglighet och tillgänglig information på www.afrs.se efter driftsättningen 

av den nya layouten. En återrapportering ska ske till resterande styrelsen inom en 

månad samt till webbmaster.  

 

Förlagsartiklar 

Gerd Rodén som ansvarar för förlagsartiklar har arbetat för att få in nya artiklar till 

Riesenshopen vilket uppskattas av styrelsen.  

       

      Test och beskrivning 

      MH 2012 

Jerker Jeppsson arbetar för att möjliggöra ett eller två MH i södra Sverige under 

november månad. Antalet tillfällen är beroende på antal inkomna anmälningar.   

 

      MH 2013 

Ansvariga arbetar för att MH ska genomföras fyra gånger under året med en 

geografisk spridning på Syd, Västra, Värmland och Norrlandskusten. Detta genom att 

anlita lokalklubbar och/eller lokalarrangör.   

 

 

   Tävlingssektorn 

      ISPU-rapport från mötet i Tallin  

En erfarenhetsberättelse från ISPU mötet har inkommit till styrelsen. Berättelsen 

biläggs protokollet men kommer ej att läggas ut på Hemsidan eller publiceras i 

RiesenNytt.  

 

      IPO VM – Ansökan om bidrag från AfRS  

 

En ansökan om bidrag till deltagandet i IPO VM för Riesenschnauzer har inkommit 

från Gunilla Stahre. Kassören informerade att föreningen budgeterat för det årligen 

återkommande sponsringen av anmälningsavgiften med 5 000: -. 

 

Beslut 9: Styrelsen beslutar att tillstyra ansökan med 5 000:- och i enlighet med 

budgeterat.   

 

      Svenska Draghundsportförbundet 

Inget att rapportera.   

 

 

 

 

http://www.afrs.se/
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Barmarks-SM   

Riesen var representerade av ett Riesen-lag vid årets barmarks-SM. Ekipagen tävlade 

för Sv. Riesenschnauzerklubben och resulterade i två SM-guld och ett SM-silver.  

 

Styrelsen vill härmed framföra sina gratulationer och sitt tack till alla deltagare för de 

fina prestationerna på tävlingsbanorna. Styrelsen vill även framföra sitt tack till Anna-

Karin Lönn som är en god representant för föreningen genom sitt engagemang i 

draghundsporten 

 

      Riesen-SM 2013 och 2014 

År 2013 arrangeras Riesen-SM i Norrköping och år 2014 i Värnamo.  

  

      Nordic Style 

Ordförande informerade om att den förfrågan som AfRS skickat till samtliga 

rasklubbar i SBK ang. de föreslagna reglerna för den nya tävlingsformen Nordic Style. 

Förfrågan innehöll den av AfRS förespråkade regeländringen att tävlingsformen inte 

enbart ska avse ekipage som nått elit utan gälla samtliga tävlingsnivåer. Förfrågan 

resulterade i att samtliga, förutom två, rasklubbar biföll AfRS förslag till 

regelskrivning. Boxerklubben hade inga synpunkter och Sv Schäferklubben ansåg inte 

att de hade möjlighet att anordna sådana tävlingar.   

 

       IPO kommitté  

Det pågår ett arbete med att få in en svensk representant på utlandet. Ipo ansvarig.  

 

Arrangera IPO VM 2015 

Det har inkommit en förfrågan från ISPU till Sverige och AfRS om att arrangera IPO-

VM 2015.  

 

Beslut 10: Styrelsen beslutade meddela att föreningen inte är riktigt redo att arrangera 
ett VM men att ett arbete pågår för att inordna en kommitté och ber att få återkomma i 

frågan.  

 

 

      LO/RoR 

Kerstin Peterson meddelade att hon kommer att skriva ett höstbrev till ombuden. Inget 

att rapportera i övrigt. 

 

      Utbildning 

Ordförande kommer att, som planerat, delta på valptestbeskrivarutbildningen. 

Lasse Persson, ordförande i Riesen i Väst, kommer att åka på utbildning med K9 

(internationell världsledande instruktörer, hundars mentalitet) den 22-23/10 i 

Stockholm. Ett stipendie för deltagande i utbildning har sökts och beviljats från SKK.  
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Riesenlägret 

Inget att rapportera.  

 

      VU-rapporter 

      Inköp av startpistoler 

Ordförande informerade att ett VU-beslut finns om att inköpa två startpistoler. En 

startpistol förvaras i Riesen i Syd och en i Riesen i Väst. 

 

Beslut 11: Styrelsen beslutade enhälligt att ändra VU-beslutet genom ett förtydligande 
att startpistolerna ska förvaras hos ordförande i Riesen i Syd och ordförande i Riesen i 

Väst eller hos person denne delegerar förvaringen till. En sådan delegation ska 

dokumenteras i ett beslut.  

 

      Sponsring av SM för barmarksdrag 

Beslut 12: Styrelsen beslutade att sponsra Team Skägg med keps, startavgift och tröja. 

       

8. Övriga frågor 

      Ny namnförkortning (ers AfRS) 

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.  

 

      Budgetmöte 

Beslut 13: Budgetmöte inför år 2013 beslutades till den 12-13/1 2013 

 

      Nästa styrelsemöte, förslag till plats  

Beslut 14: Nästa styrelsemöte kommer att hållas i samband med budgetmötet den 12-
13/1 år 2013. Styrelsen beslutade att inbjudan en person från lägerkommittén att delta. 

Mötena kommer att hållas i Jönköping på A6 och sekreteraren uppdras att boka rum 

och konferenslokal.  

 

 

      Verksamhetsberättelser mm 

Sekreteraren kommer att skicka ut en uppmaning i mitten av november till de personer 

som ska inkomma med verksamhetsberättelser inför årsmötet.  

 

      Årsmöte 2013 

Beslut 15: Årsmötet kommer att hållas lördagen den  2/3 år 2013 på Halens Camping i 

Olofström. Sekreteraren uppdras att ombesörja bokningen. .  
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      Organisationskonferens februari 2013 

Ordförande kommer att delta i organisationskonferensen den 1-3/2 år 2013.  

 

Beslut 16: Om föreningen får skicka två representanter så fattade styrelsen beslutet 

att, förutom ordföranden, ska vice ordförande ska delta.  

 

 

Avslutning: 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Vevle   Alf Karlström 

Pia Vevle   Alf Karlström 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

Bo Nilsson 

Bo Nilsson    

protokolljusterare 


