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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen med ett särkskilt välkomnande till 

webbmaster Peter Lind. Därefter förklarades mötet öppnat.  

 

2. Val av protokolljusterare 

Kerstin Petersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Styrelsemötet beslutade att Peter Lind, webbmaster, skulle presentera Hemsidan under 

punkten 7 som första punkt på dagordningen men anges i protokollet på avsedd plats. . 

Då ordinarie mötessekreteraren anmält frånvaro utsågs vice ordförande till t.f. 

mötessekreterare. Därefter fastställdes dagordningen  

 

 

4. Föregående mötesprotokoll nr 1 2012-04-26 
Beslut att rubriken ROR-ombud ändras till LO/Aktivitetsombud. Därefter lades 

protokollet till handlingarna.  

 

 

5. Inkommande post 

Sveland  20/2012 Samarbetsavtal Sveland 

Kennel Altibos 21/2012 Dispensansökan 

SKB info 22/2012 SBK info nr 3 

SBK  23/2012 Inbjudan till rasklubbsmöte 

SBK  24/2012 Hundutställning i Latvia 

SBK  25/2012 SBK info nr 3 Extra 

SBK  26/2012 Förslag till blankett för exteriördomare 

SBK  27/2012 Minnesanteckningar från RAS/RUS 

SBK  28/2012 Minnesanteckningar från rasklubbsträff 

SBK  29/2012 SBK info nr 4 

SBK  30/2012 Svar ang dispensansökan 

SBK  31/2012 Svar ang namnbyte på rasklubb 

SBK  32/2012 Ansökan om dispens från K Explosiv 

SBK  33/2012 Nytt avtal för uppfödare 

SBK  34/2012 Godkänd revidering av RAS 

SBK  35/2012 Avel mellan rasvarianter 

SBK  36/2012 SBK info nr 5 

SBK  37/2012 Ang kompendier o presentatörer vid årets 

   Exteriördomarkonferens 

SBK  38/2012 Ansökan om utställning 2015 

SBK  39/2012 Ändring i utställningsprogram 2013 
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6. Utskickad post 

AfRS  7/2012 Beställning av annons SM 

AfRS  8/2012 Svar ang dispensansökan K Altibos 

AfRS  9/2012 Brev till aktivitetsombud 

AfRS  10/2012 Synpunkter på blankett för exteriördomare 

AfRS  11/2012 Överklagan av beslut om namnbyte 

AfRS  12/2012 Styrelsens svar ang dispensansökan 

AfRS  13/2012 Komplettering av RAS till SBK 

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Ordförande redogjorde för resultat och balansrapport för perioden 2012-01-01– 06-30 

med förtydliganden om ökande kostnader för bl.a. styrelsemötet i Jönköping och 

årsmötet i Stockholm/Botkyrka.  Styrelsemötet godkände resultatrapporten varefter den 

lades till handlingarna.  

 

 

        RUS     

Hälsoenkäten: 

Kommer att delas ut vid årets Riesenläger av gruppledare samt Gerd Roden, 

Hälsoenkäten kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan. 

 

Exteriördomarkonferens:  

Möte inför exteriördomarkonferens kommer att avhållas 19/7 kl 16.00 . Brith Andersson 

kommer att deltaga. 

 

 Uppfödarmöte: 
På Kopparbo i ladan den 19 juli 2012 kl. 18.00. 

 

Utbildning valptestbeskrivare: 

Ordföranden kommer att gå utbildningen i Skåne hösten 2012.  

 

 

Utställningsansvarig: 

Redovisning av arbetsbeskrivning Kopparbo utställningen: 

Det har inte tagits fram någon arbetsbeskrivning för Kopparboutställningen varefter 

punkten bordlades.  

 

Kopparboutställningen 2012 har ca 49 hundar anmälda. 

 

Timrå utställningen 2012: 

I dagsläget finns ingen ansvarig person för utställningen. Styrelsen bevakar frågan.  
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Framtida utställningar 

 

Beslut 1: Med anledning av det låga deltagarantalet och problematiken att hitta ansvariga 

personer för utställningar beslutade styrelsen enhälligt att i AfRS framgent ska satsa på 

arrangemang av utställning i Kopparbo. SSLO kommer även framgent att anordna 

utställning i egen regi.  

 

 

 

PR/Info 

Banners på hemsidan 

Sveland banner är inlagd på AfRS hemsida.  

Övriga sponsorers banners läggs in på hemsidan med en tidsperiod om 6 månader. 

 

Rasmonter Bruks-SM 

AfRS finns inte med på hemsidan för Bruks-SM. Det är oklart om betalning skett. 

Sekreteraren undersöker vad som hänt i frågan. Ett utställningstält för montern kommer att 

lånas från Riesen i Väst. 

 

Info sponsring Sveland 

Ordförande informerade om sponsringsavtalet mellan AfRS och Sveland försäkring. 

Sveland har en länk på sin hemsida till AfRS hälsoenkät samt att de kommer att annonsera 

på AfRS hemsida och i RiesenNytt. Sponsoravtalet ger ca 20-25 000 kronor i två år till 

AfRS. Medlemmar i AfRS som tecknar nyförsäkring ges en rabatt om 20 % under det 

första året.  

 

 

 

RiesenNytt: 

Inget att rapportera.  

 

Styrelsen konstaterade dock att RiesenNytt håller en mycket hög kvalité och samtliga är 

mycket nöjda med det arbete som redaktören lägger ner och med tryckeriet som även 

distribuerar tidningen till medlemmarna.  

 

 

Hemsidan: 
Peter Lind informerade om hemsidans nya layout som bygger på ny teknik vilket 

möjliggör att hemsidan även kan läsas i bl.a. iPhone och iPad. Den är uppbyggd så att 

flera personer kan uppdatera informationen. Peter uppdaterar information genom att 

kontinuerligt bevaka både SBK och SKK info. Innehållet på hemsidan är kategoriserat och 

det finns en sökmotor enbart för www.afrs.se. Peter framförde önskemål om att 

verksamhetsplanen ska läggas ut på hemsidan samt att utveckling pågår för att möjliggöra 

val av LO. En justering av medlemsform kommer att göras då dessa förändrats.  
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Målsättningen är att samordna informationen i RiesenNytt med informationen på 

hemsidan, främst inom utställning och kalendern.  

 

Peter Lind framförde en önskan att förslag på förbättringar på hemsidan mejlas till 

honom.  

 

Beslut 2: Styrelsen beslutade att webbmaster Peter Lind ges behörighet att genomföra 

erforderliga förändringar på www.afrs.se . 

 

Därefter tackade ordförande för den intressanta informationen och det arbete som 

Peter lagt ner på utformningen av den nya hemsidan. Därefter lämnade Peter mötet.  

       

 

      Förlagsartiklar 

De nya träningsvästarna har anlänt och finns för utprovning under Riesenlägret hos 

Gerd Roden i Riesenshopen.  

 

 

Test och beskrivning: 

Test under lägerveckan i Kopparbo:  

      MH-testet har ställts med anledning av för få deltagare. 

 

Rasklubbs-MH på olika platser: 

Jerker Jeppson har lämnat förslag på att AfRS ska anordna 2 MH helger i olika delar 

av landet, förslagsvis 2a veckan i mars och 2a veckan i oktober. Om antalet deltagare 

är stort så kan MH anordnas både lördag och söndag.  

 

Beslut 3: Styrelsen beslutade att ta upp förslaget på medlemsmötet i Kopparbo för att 

få medlemmarnas åsikt och medlemsmötets beslut.  

 

  

      

      Tävlingssektorn: 

      Riesen SM 2012: 

Arrangerades i Vårgårda där Riesen i Väst och Herrljunga BK samarbetade vilket 

resulterade i ett bra och väl genomfört arrangemang.    

 

      Riesen SM 2013 och 2014: 

      År 2013 arrangeras Riesen-SM i Norrköping.  

År 2014 är inte klart med arrangör.  

 

      Lydnadstävling under Riesenlägret i Kopparbo: 

 Totalt 26 anmälda samt 3 efteranmälda ekipage.  

       

       

http://www.afrs.se/
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      Riesen VM IPO lag/ansökan om bidrag från SKK: 

Sv. Riesenshnauzerklubben kommer att delta med ett lag vid Riesen-VM i IPO.  

 

Beslut 4: Vice ordförande får i uppdrag att kontakta SKK i frågan om bidrag.  

 

 

Tävlingar Bruks, Lydnad, IPO under år 2013 

Beslut 5: Ordförande och Vice ordförande får uppdraget att registrera/boka 

tävlingarna i SBK tävling.  

 

 

Draghundsinformation: 

Det har inkommit en förfrågan från Anna-Carin Lönn om möjligheten att i samband 

med Riesenlägret anordan ett inofficiellt Riesen-SM i drag. 

 

Beslut 6: Styrelsen beslutade att vice ordförande tar upp frågan med lägerkommittén 

samt på medlemsmötet i Kopparbo.  

 

 

Ny tävlingsgrupp Nordic Style: 

Ordförande informerade att FCI antagit regler som innebär att tävling i Nordic Style 

kan ge internationella certifikat. Tävlingarna kommer att genomföras enligt reglerna 

för Nordiska Mästerskap d.v.s. med ett enklare lydnadsprogram och lägre koefficienter 

för lydnadsdelen än de Svenska reglerna för bruksprov. Däremot kommer 

specialmomenten vara mer krävande och har höga koefficienter i förhållande till 

lydnadsmomenten. Svenska Riesenschnauzerklubben kommer att försöka påverka 

kriterierna för rätten att få delta i Nordic style för att ge medlemmarna med ett mindre 

intresse för lydnadsmomenten och ett stort intresse för specialmomenten rätt att delta.  

Förslag är: 

 Uppflyttad från lägreklass spår alt. Certifierad bevakningshund för att delta i 

Nordic Style spår. 

 Uppflyttad från lägreklass sök alt. Certifierad räddningshund för att delta i 

Nordic Style sök. 

 Uppflyttad från lägreklass spår och sök, uppflyttad från lägreklass skydd alt. 

godkänd polishund för att delta i Nordic Style skydds 

 

Avsikten med detta är att främja brukshundar med stor bruksbarhet och uthållighet 

vilket gynnar aveln av brukshundsraser. 

. 
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LO/Aktivitetsombud: 

      Möte på Riesenlägret i Kopparbo: 

Möte med LO/Aktivitetsombud hålls den 16/7-12 kl. 1600 

 

      LO-konferens: 

Beslut 7: Styrelsen beslutade att ingen LO-konferens ska hållas under hösten 2012. 

       

Namnförslag LO: 

Styrelsen har överklagat SBKs beslut att inte godkänna LO-Väst:s namnändring till 

Riesen i Väst  

 

 

      Riesenlägret: 

Totalt var 360 personer anmälda till årets Riesenläger.  

 

      VU-rapporter: 

Beslut 8: Styrelsen beslutade att för medlemsmötet i Kopparbo presentera styrelsens 

förslag på krav för avelsdjur i enlighet med uppdrag av årsmötet och en 

vidareutveckling av den till årsmötet lämnade motionen.  

 

 

 

8    Övriga frågor: 

 

      AfRS kontaktpersoner ISPU: 

Gunilla Stahre – IPO 

Britt Andersson – övrig frågor 

 

        

       Medlemsmötet i Kopparbo 20/7-12kl 19.00: 

 Dagordningen har publicerats i RiesenNytt och på hemsidan. Styrelsens förslag till 

mötesordföranden är Anders Ekholm.  

 

Styrelsen utsåg Kerstin Petersson till mötessekreterare. Lotta Persson och Bo Nilsson 

utsågs att kontrollera medlemsnärvaron.  

 

        

Forskning T4: 

Disputation har skett på forskningen om T4 och den är således avslutad. Svenska 

Riesenschnauzerklubben var vid disputationen representerad av Brith Andersson som 

överlämnade en liten gåva som tack för att vi fått vara med i forskningsprojektet, 

vilket kan ha stor betydelse i framtiden för att minska antalet hundar av vår ras med 

sköldkörtelrubbning.  
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 9)   Nästa möte: 

       Telefonmöte söndag den 14 oktober 2012 kl. 1700. 

 

10)  Avslutning: 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Bo Nilsson   Alf Karlström 

Bo Nilsson   Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

Kerstin Petersson 

Kerstin Petersson    

protokolljusterare 


