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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 
styrelsemöte – Telefonmöte 2013-10-13 
 
Närvarande:    Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande   Anders Falk 

Lotta Persson, sekreterare   Christer Holmström 

Kerstin Petersson, ledamot   

Pia Vevle, ledamot & protokollförare                                  Revisorsuppleanter:                

Mathilda Gabre, ledamot   Hans Glamsare 

 Peter Mattson 

   

    LO-områden: 

    Stor Stockholm 

    Riesen i Syd 

Anmält förhinder:   Riesen i Väst 

Carl-Erik Blomqvist, kassör   Mellan Norrland, vilande 

Ulrika Norell, 2:e suppleant   Övre Norrland, vilande 

Maria Norrbom, 1:e suppleant 

    LO/Aktivitetsombud: 

    Västerbotten 

    Ångermanland 

    Gävleborg 

    Dalarna 

    Värmland 

    Uppsala 

    Östergötland 

Halland 

    Småland 

    Kalmar 

    Kronoberg 

    Örebro 

 

    Valberedning:  

Anneli Skatt, sammankallande 

Annika Byfeldt 

Jenny Willman 

     

RiesenNytt:  

Redaktionen  

     

Webbmaster:  

Peter Lind 

Mari Lind 

 

    Draghundssektorn:  

Anna-Karin Lönn 

 

    Utställningsansvarig:  

Brith Andersson 



 

           SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
                              SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer 
  Protokoll no. 3/ 2013 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen till dagens möte. Därefter förklarades 

mötet öppnat.   

 

2. Val av protokolljusterare 

Mathilda Gabre valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

  

4. Föregående mötesprotokoll nr 1/2013 
Genomgång av kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 4/2012, konstituerande 

mötet samt protokoll nr 1/2013 fört vid telefonmöte 2013-04-14.  

 

Protokoll no 4/2012: 

Beslut 1:  Kvarstår till kassören redogör för kontakterna (ansvarig: Carl-Eric) 

Beslut 5:  Under bearbetning. Maria fick uppdrag att skriva om aktuell forskning 

om arvbarhet o rädslor till RiesenNytt och Hemsidan (ansvarig: Maria) 
Beslut 7:  Under bearbetning. Informationsmaterial till utställning (ansvarig: Pia) 

Övriga beslut:  Genomförda 

 

 

Konstituerande, protokoll: 

Beslut 2/13:  Kvarstår till kassör redogör för om/hur beslutet genomförts (ansvarig: 

Carl-Eric) 

Övriga beslut:  Genomförda 

 

 

Protokoll no 1/2013: 

Beslut 11/13: Kvarstår till ordförande redogör för kontakterna med Riesen i 

Norr, draghundssektorn/Anna-Karin Lönn och webbmaster Peter 

Lind ang. hemsidan och den information som presenteras där 

(ansvarig: Affe) 

Övriga beslut: Genomförda  

 

 

Protokoll no 2/2013: 

Beslut 13/13:  Kvarstår till kassören lämnat svar på ställda frågor. Ordförande 

fick uppdrag att ställa frågor till kassören om resultat- och 

balansrapporten. Svaren återges till styrelsen (ansvarig: Affe) 

Beslut 16/13:  Kvarstår till nästa styrelsemöte. Ett (sälj)förslag på olika 

sponsringsnivåer med medföljande marknadsföring på Hemsidan 

och RiesenNytt ska utarbetas av Informationskommittén (ansvarig: 

Informationskommittén)  

Övriga beslut: Genomförda  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  
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5. Inkommande post 

SBK 64/2013 Domare/Margaretha Carlsson söker vidareutbildning på  

  Riesenschnauzer 

Tommy Roos 65/2013 Förfrågan om omplacering av hanhundar 

SKK 66/2013 Annonsmaterial Årets Bragdhund 

SBK 67/2013 Ändring i redan verifierad eller arkiverad tävling 

SKK 68/2013 Inbjudan till Rasklubbstorget Stora Stockholm 2013  

SKK 69/2013 Agria försäkringsdata uppdaterad på Riesen  

SBK 70/2013 Nybörjar- o funktionärsutbildning i barmark o vinterdrag 

P Fugelstad 71/2013 Kurs för utbildningsadministratörer (CUA) 

SBK 72/2013 SBK Info 5 / 2013  

SKK 73/2013 Uppfödare som meddelats ”icke hänvisning” 

SBK 74/2013 Ang anmälningsavgift tillbaka vid uppflytt 

Iréne Molin 75/2013 Ansökan om resebidrag till ISPU VM 

SKK 76/2013 SKK Rasdata 

SKK 77/2013 SRD vid inofficiella utställningar 

SKK 78/2013 Ny bok i uppfödaraveln 

SKK 79/2013 Studiefrämjandet i Sthlm om föreläsningar hösten 2013 

SBK 80/2013 Ang resultatlistor 

SKK 81/2013 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 

SKK 82/2013 Inbjudan till utbildning för avelsfunktionärer 

SBK 83/2013 Nya rasdatafiler 

Kroppsvallarna 84/2013 Kroppsvallarna till SKK 

SSLO 85/2013 Äskande om bidra för utbldning 

Maj Johansson 86/2013 Förfrågan om att starta LO SBK 30/2013  

 

    

6. Utskickad post 

SRSK 25/2013 Svar om vidareutbildning för Margaretha Carlsson 

SRSK 26/2013 Svar till Tommy Roos 

SRSK 27/2013 Svar ang sponsring 

SRSK 28/2013 Svar till Maj Johansson ang startande av LO 

 

  

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi 

Kassören deltog inte på mötet varefter ordförande redogjorde för de ekonomiska 

förhållandena. Ekonomin ser generellt god ut och om trenden fortsätter så blir det ett 

överskott vid årsskiftet. LO-konferensen är framflyttad till år 2014 vilket påverkar 

resultatet.  
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RUS 
Uppföljning av RAS 

Uppföljning av RAS kommer att ske i verksamhetsberättelsen för 2013 i vilken 

Hälsoenkäten är en del av uppföljningen.  

 

Hälsoenkäten 

Årets hälsoenkät är digitaliserad och gjord av Utskottet för Avel och Hälsa vid SBK – 

tillgänglig på Internet via www.srsk.se. Öppen tom oktober månad. SBK kommer att 

sammanställa resultaten och presentera resultatet till styrelsen för Svenska 

Riesenschnauzerklubben. Hälsoenkäten kommer att redovisas i Julnumret av RN och 

bearbetas av Pia o Mathilda. 

 

Avelskommittén 

Redovisning av RAS i verksamhetsberättelse 

       

Hälsoprojekt SLU  

Annonserats i RiesenNytt, på Hemsidan och Facebook om det pågående hälsoprojektet.  

       

Uppfödarmöte 2013 i Kopparbo 

Det beslutades vid uppfödarmötet i Kopparbo att utveckla annonserna för 

valphänvisning så att de krav och rekommendationer för valphänvisning som finns ska 

framgå i annonserna t.ex. ej MH genomförts så lämnas rutan tom. Charlotta Berggvist 

har uppdraget att kontrollera att uppgifterna i annonserna stämmer.  

 

Beslut 24/13: Webbmaster lägger in samtliga krav och rekommendationer på 

annonserna som finns på hemsidan. SRSK representeras av Brith Andersson på 

Uppfödarkonferens den 23 november 2013 . 

 

Utställningsansvarig 

Utställningar 2014 

År 2014 är sista året Riesen i Väst anordnar utställning. SSLO:s utställning går som 

vanligt på hösten liksom Kopparbo utställningen under Riesenlägret v29. Samtliga 

utställningar har förlupit väldigt väl med bra återkopplingar från domarna.  

 

Ansökning utställningar 

Brith Andersson har skickat in ansökningar om utställning i SSLO och Kopparbo år 

2016. Även en ansökan om ändring av utställningsdag i Kopparbo år 2015 har gjorts.  

 

 Informationskommittén 

Sponsoransvarig 

Ordförande informerade han (i enlighet med beslut 15/13) varit i kontakt med Christer 

Holmström och att han tackat ja till uppdraget som sponsoransvarig för SRSK.  

 

PR-material/monter för större arrangemang 

Arbetet med att ta fram gemensamt informationsmaterial avseende Svenska 

Riesenschnauzerklubben och rasen fortskrider.   
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Fastsällande av kommunikationsplan  

De synpunkter som inkommit på kommunikationsplanen har beaktas genom tillägg och 

förtydliganden under rubriken ”Berörda”.  

 

Beslut 25/13: Kommunikationsplanen fästställdes och godkändes av styrelsen.  

Kommunikationsplanen ska skickas ut till samtliga LO/Aktivitetsombud samt  

publiceras på www.srsk.se 

 

RiesenNytt 

Manusstopp 

Sista dagen för manusstopp är den 1 november 2013. 

 

Har utskicket av senast nr av RN fungerat? Har någon hört något? 

Inget att rapportera 

 

Uppfödarlista  

Det finns inga speciella kriterier för att stå med på uppfödarlistan. SRSK:s styrelse har 

tidigare beslutat att avgiften för uppfödare ska betalas årsvis för att underlätta 

administrationen och minimera riskerna att någon missas. Det är kassören som bevakar 

och meddela Informationskommittén när avgiften betalats.  

 

Beslut 26/13: Kassören uppdras att skicka en aktuell uppfödarlista till 

Informationskommittén på riesen.nytt@gmail.com   

 

Tryckeriet  

Affärstryckeriet som trycker RiesenNytt har bytt ägare. Förhandlingar om fortsatt 

tryckning och distribution av RiesenNytt krävs.  

 

Beslut 27/13: Mathilda Gabre och Pia Vevle uppdras att sköta kontakterna med 

Affärstryckeriet.  

 

Hemsidan 

Synpunkter  

Informationskommittén har synkroniserat kommunikationskanalerna Hemsidan, 

Facebook och RiesenNytt. Det går snabbt att sprida aktuell information till 

medlemmarna.  

 

Förlagsartiklar 

Inget att rapportera.  

 

Test och beskrivning 

Genomförda MH 

Jerker Jeppson har redovisat till ordföranden att flertalet MH har genomförts i 

Riesenklubbens regi. MH:na har gått i Sölvesborg och mellan Sverige.  

 

 

http://www.srsk.se/
mailto:riesen.nytt@gmail.com
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 Tävlingssektorn 

ISPU VM regler för deltagande o sponsring 

Ordförande gick igenom förslaget på SRSK:s kriterier regler för deltagande o sponsring 

vid ISPU VM. En kort diskussion följde där olika aspekter belystes bl.a. att fler regler 

kan komma att upprättas varefter behov uppstår.   

 

Beslut 28/13: Styrelsen beslutade enhälligt att anta reglerna för deltagande och 

sponsring vid ISPU VM.  

 

Beslut 29/13: Reglerna biläggs protokollet och publiceras på hemsidan www.srsk.se 

 

Svenska Draghundsportförbundet årsstämma  

Brith Andersson kommer att representera SRSK vid årsstämman. 

  

Riesen SM 2014 och 2015 

2014: Värnamo - SRSK behöver inte ta emot avgifterna utan dessa går direkt till 

Värnamo BK avräknas mot uppkomna kostnader.  

2015: Diskussioner pågår med Sölvesborg BK– alternativ. Ansökan sker om ett år.  

 

Tävlingar kvar att ansöka om 

IPO: Totalt tre tävlingar. De aktiva inom IPO vill ha ett eget Riesen-IPO SM i 

Eskilstuna innan Kopparbo. Två 2 domartävlingar kommer att arrangeras vilket krävs 

för SM-kval, en i Ystad under Påsk och en i Timrå. 

 

SSLO: Lydnadstävling, söker själva.  

 

Kopparbo: Ansökt om appelltävlingar, lydnadstävlingar, 

 

 

LO/Aktivitetsombud 

LO konferens våren 2014 

Konferensen kommer att hållas i samband med SRSK:s årsmöte i Vårgårda. Lokaler är 

bokade 28/2-2/3 år 2014.  

 

Beslut 30/13: Styrelsen ska delta och får sina kostnader för boende och resa betalda av 

SRSK.  

 

LO ”Mitt” 

SRSK har fått en förfrågan om hur man går tillväga hur man bildar ett LO.  

 

 

Utbildning 

CUA utbildning  

Styrelsen bifaller ansökan från SSLO Eva Bergman och SRSK står för kostnaderna för 

utbildningen.  

 

http://www.srsk.se/
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Avelsfunktionärsutbildning 5-6/4 2014 (Brith Andersson) 

Ordförande informerade om avelsfunktionärsutbildningen som genomförs den 5-6/4 

2014 vid vilken Brith Andersson kommer att representera SRSK. 

 

 

Riesenlägret 

Rapport 

Inget att redovisa. Styrelsen avvaktar lägerkommitténs rapport som även kommer att 

granskas av revisorerna.  

 

 

 VU-rapporter 

VU-beslut sedan föregående styrelsemöte: 

 

 Inköp av dataprogram Lathunden 

 Milersättning för Maj Johansson, utbildning till provledare för SRSK IPO/BSL 

 Sponsring av 2013 års VM ekipage i IPO 

 SRSK sponsrade med 2000:- efter att ett äskande inkommit  

 

 

8. Övriga frågor 

Budgetmöte & styrelsemöte 2014 

Budget- och styrelsemöte kommer att hållas i Jönsköping 18-19 januari 2014 liksom 

tidigare år. Sekreteraren bokar. 

 

Verksamhetsberättelser mm 

Sekreteraren skickar ut påminnelse november till varje kommitté för svar senast 15 

januari 2014 för att hinna sammanställa samtliga underlag inför årsmötet.  

 

Årsmöte 2014 

SRSK:s årsmöte kommer att hållas den 1/3 2014 i Mässen, Tånga Hed, Vårgårda. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på www.srsk.se och kallelse 

med dagordning publiceras i Julnumret av RiesenNytt. 

 

Organisationskonferens 2014 

Kallelse har inte kommit ut än till konferensen i februari. Styrelsen beslutade att VU 

får ta beslut om representantskap när det närmar sig.  

 

Uppfödarlistan på hemsidan och i RN (ansvarig) 

Punkten behandlades under RiesenNytt-Uppfödarlistan. Se tidigare noteringar.  

 

Fastställande av reviderat styrelsedokument 

Styrelsedokumentet har reviderats där AfRS ändrats till SRSK. Därefter fastställt 

dokumentet.  

 

PR ansvarig 

Punkten behandlad under RiesenNytt – Hemsidan – Facebook. Se tidigare noteringar.  

http://www.srsk.se/
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Nästa möte 

Den 18-19 januari 2014 i Jönköping.   

 

Avslutning 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Pia Vevle   Alf Karlström 

Pia Vevle   Alf Karlström 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Mathilda Gabre 

Mathilda Gabre    

protokolljusterare 


