SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer
Medlemsprotokoll

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens
medlemsmöte i Kopparbo 2013-07-16
1. Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 73 medlemmar.
3. Val av mötesordförande
Anders Ekholm valdes enhälligt till mötesordförande.
4. Rasklubbstyrelsens anmäla om protokollförare
Styrelsen meddelade att styrelseledamoten i SRSK, Pia Vevle, utsetts att föra dagens
protokoll.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
Lars Bivstedt och Jenny Willman valdes.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
Inga sådana förekom.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
En kallelse till medlemsmötet i Kopparbo har utlysts i RiesenNytt nr 1/2013 och i nr
2/2013 samt på hemsidan www.srsk.se. Medlemsmötet fastställde att mötet blivit
stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordning
Under punkten 13 lades val av valberedning till. Därefter fastställdes dagordningen.
9. Info från styrelsen samt kommittéer
 RAS: Alf Karlström informerade att RAS godkänts av SBK.
 Hälsoenkäten finns på Internet och nås via www.srsk.se. Enkäten sker i
samarbete med SBK avel/hälsa där Riesenschnauzerklubben är ett
pilotprojekt. Svaren kommer att sammanställs centralt och ett resultat av
enkäterna presenteras senare.
 Avelskommittén: Ett möte kommer att hållas på torsdag 18 juli i Kopparbo.
 Utställning: Två utställningar har genomförts – en i Vårgårda och en i
Stockholm. Det har varit fler deltagare än tidigare år. Under 2014 kommer tre
utställningar att genomföras en i Stockholm, en i Kopparbo och en i Vårgårda
vilket blir den sista utställningen i Vårgårda.
 PR/Info: Styrelsen har beslutat att införa en Informations kommitté bestående
av representanter från RiesenNytt, Hemsidan och Facebook.

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer
Medlemsprotokoll











En kommunikationsplan är under framtagande och ett förslag kommer att
skickas till lokalområden/aktivitetsombud/kommittéer för synpunkter innan
den fastställs. Pia Vevle gav en kort föredragning om innehållet och syftet
som är att underlätta kommunikationen inom föreningen, både internt och
externt.
Test o Beskrivning: MH – Jerker Jeppson berättade om genomförda MH och
planerade MH. Samtliga har hållits vid Sölvesborg BK.
Tävlingar: Bosse Nilsson informerade att två IPO tävlingar genomförts tyvärr
med ett lågt deltagande av riesenekipage. Riesen-SM har genomförts i
Norrköping där arrangerande BK gjort ett bra arbete innan vilket resulterade i
en väl genomförd tävling. Nästa år går SM i Värnamo där Anders & Karin
Falk är Riesenschnauzerklubbens kontaktpersoner. Planer finns att även HKL,
LKL spår kommer att genomföras. Ambition att minst 30 ekipage ska delta.
Till torsdagens appell- och lydnadstävlingar i Kopparbo är totalt 31 tävlande
anmälda fördelade på 20 tävlande i lydnad och 11 tävlanden i appell.
Uppmaning att i träningsgrupperna söka efter personer som kan ställa upp som
funktionärer på tävlingar i Kopparbo. Under hösten (september) arrangerar
SSLO en lydnadstävling, anmälan sker via SBK tävling.
LO/Aktivitetsombud: Kerstin Petersson informerade om aktivitetsombuden
och deras verksamhet. Ett nytt aktivitetsombud anmält sig på Kopparbo –
Örebro. Fortfarande saknas aktivitetsombud inom ett par geografiska område.
Det enda kravet för ett aktivitetsombud är att genomföra en aktivitet per år.
Kostnader ersätts av huvudstyrelsen. En konferens planeras under hösten med
fokus på information från styrelsen samt med en kurs för problemlösning
Hund under förutsättning att intresse finns och anmäls. Förhoppningsvis
kommer konferensen att genomföras i Vårgårda, Tånga Hed.
Frågor från medlemmar: Inga anmäldes

10. Ekonomi
Alf Karlström informerade att kassören meddelat förhinder men att revisorerna
uppdragits att redogöra för ekonomin. Anders Falk, revisor, redogjorde för
ekonomin. Revisorerna har granskat huvudboken januari-juni 2013 med
undantag för Riesenlägret o Riesenshopen – de senare kommer att revideras
under hösten. Vid granskningen har en del frågor uppkommit och som visade sig
likande de som styrelsen ställt till kassören angående rörelser på bl.a.
tävlingskontot. Efter en revidering kommer saldot på sparkonto att uppgå till
206 000 kronor och postgirot till 6000 kronor. Konklusion ekonomin ser bra ut.
Kostnader för personalkostnader för styrelsen är högre än förra året vilket beror
på en felkontering av logikostnader. Revisorerna har framfört kravet att de
tillställs en resultatrapport varje månad för att underlätta arbetet med
revideringen vid årsskiftet. Kostnaderna för rasmontrar har konterats mot konto
PR/INFO och de högre kostnaderna för webben härrör till ett nytt webbhotell för
hemsidan www.srsk.se.
11. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet
Inga sådana ärenden fanns att behandla.
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12. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
Inga sådana ärenden eller skrivelser fanns att behandla.
13. Övriga frågor
Val av valberedningen – ordförande samt ledamot på 2 år – fråga hänskjuten
från årsmötet
Sammankallande på 1 år: Anneli Skatt
Ledamot på 2 år: Jenny Willman
Valberedningen valdes enhälligt av medlemsmötet.
14. Utdelning av Riesentrofén
Bosse Nilsson utdelade Riesentrofén till de förtjänstfulla vinnarna.
15. Avslutning
Mötesordföranden Anders Ekholm överlämnade ordet till ordföranden Alf
Karlström som tackade medlemmarna för visat intresse och delaktighet i mötet.
Särskilt framfördes ett tack för att frågan om valberedning löstes. Därefter
avslutades medlemsmötet.
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