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1. Mötets öppnande 

Ordförande Pia Vevle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Val av protokolljusterare 

Annika Danielsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

  

4. Föregående mötesprotokoll nr 4/2013 samt konstituerande mötet 2014 
Genomgång av beslutspunkter från protokoll nr 4/2013 fört vid styrelse- och 

budgetmötet i Jönköping 2014-01-18 samt det konstituerande mötet i samband med 

årsmötet 2014 på Tånga Hed, Vårgårda.  

 

Föregående protokoll 
Kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 3/2013 samt protokoll nr 4/2014.  

 

Protokoll no 3/2013  
 

Beslut 24/13 Kvarstår. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på 

annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.  

 

Övriga beslut: Genomförda  

 

Protokoll no 4/2013 

 

Beslut 31/2013 Kvarstå. Fr.o.m. 2015 höjs avgifter för att stå med på uppfödarlistan med 

100 kr/ år.  

 

Beslut 32/ 2013 Kvarstår. 3 st paket (innehållande informationsfolder, foton, film mm) ska  

skickas till respektive LO och förvaras på plats. Åligger informationskommittén att 

genomföra detta.  

 

Övriga beslut: Genomförda  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  

 

Konstituerande styrelsemöte, protokoll: 

 
Beslut 1/2014: Kvarstår. Styrelsen beslutade att handkassan i Riesenshopen överförs till 

Plusgiro och fullmakten som innehas av tidigare ansvarig för Riesenshopen Gerd Roden 

återkallas. Kassören ansvarar för detta.  

 

Beslut 4/2014: Kvarstår. Styrelsen uppdrar till respektive LO-område att utse ombud till 

SBK distriktsmöten. Kerstin Petersson får i uppdrag att ta fram SBK distriktens geografiska 

område i syfte att se hur dessa berör LO: na.  
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Därefter godkändes det konstituerande mötesprotokollet och lades till handlingarna.  

 

5. Inkommande post 

Mars 2014 

 

1/2014   Förfrågan från SBK Halland 

2/2014   SBK Kongressen 

3/2014   Välkomna till SRSK:s styrelse 

4/2014   SBK.info nr 1 2014 

5/2014   Protokoll 19/3 

6/2014   Ringsekreterarväskan? 

7/2014   SKKs policy för relation människa-hund 

8/2014   Nytt förfarande för arrangörer vid inrapportering av MH 

9/2014   Riesenshopen 

10/2014  Klargörande gällande tävlande för rasklubb 

11/2014  Förslag! Bedömning inoff utställning 

12/2014  Ta del av kongresshandlingar 2014 

13/2014  Förtydligande 

14/2014  Exteriörbeskrivarutbildningen 2014 

15/2014  SRSK-Information till styrelsen 

16/2014  Fira SKK 125 år! 

17/2014  Förfrågan från Anna-Carin Lönn 

18/2014  Hundar till nästa del av exteriörbeskrivarutbildningen i september 

19/2014  Elektronisk inrapportering av MH 

20/2014  Fira med SKK 

21/2014  Rapport från enkäten ”Det gör jag med min hund” 

22/2014  Revisionsberättelse Svenska Brukshundklubben 

23/2014  Fira med SKK Maria Broholmer 

24/2014  Rapportering av rasklubbens nya styrelse    

 

Beslut 6/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

ingående post.  

    

6. Utgående post 

Mars 2014 

 

1/2014  Förfrågan från SBK halland 

2/2014   Förfrågan från SRSKs hemsida Anna-Carin Lönn 

3/2014   Mätsticka 

4/2014   Förfrågan från SRSKs hemsida 

5/2014   Fira SKK 125-år Kerstin 
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Beslut 7/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

ingående post. 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Kassörens redogörelse 

Genomgång av ekonomisk rapport. Perioden som redovisas i den resultat- och 

balansrapport som kassören presenterar för styrelsen är 2014-01-01 - 2014-05-10.  

 

Gällande kostnaderna på konto för PR/Info (4255) informerar kassören om att kostnaden 

för filmen om riesenschnauzern har bokförts nu och att detta medfört en högre kostnad 

än budgeterat.  

 

Beslut 8/2014: Styrelsen uppdrar till kassören att ta fram en skriftlig rapport med 
kommentarer om klubbens ekonomi gällande kassaflödet och eventuella förändringar. 

Detsamma gäller en genomgång av aktuella konton och redovisningen samt struktur av 

dessa. Detta sker i samarbete med ordförande Pia Vevle och ledamot Annika Holmgren.   

 

RUS 

 

Hälsoenkäten inför Riesenlägret 

Digitaliserad från och med föregående år. Togs upp för diskussion i samband med 

organisationskonferensen och det visar sig att fler och fler rasklubbar använder sig av 

dessa, vilket är glädjande. 

 

Gällande hälsoenkäten för SRSK sammanställdes föregående års resultat av redaktionen 

för RiesenNytt i samarbete med Alf Karlström som representant för SRSK 

avelskommittén. Detta var ett oerhört tidskrävande arbete och förslag läggs därför fram 

att sammanställningen av den rådata som kommer från SBK centralt bearbetas och 

sammanställs av SRSK: s avelskommitté.  

 

Beslut 9/2014: Styrelsen beslutar att bearbetning och sammanställning av hälsoenkäten 

för riesenschnauzer ska göras av RUS/avelskommittén.    

 

Avelskommittén 

Inget att rapportera. 

 

Utställningskommittén 

Riesen i Väst arrangerar SRSK-utställning i Vårgårda den 31 maj. Kerstin Petersson 

informerar att det var 8 stycken anmälda riesenschnauzer. Detta blir sista utställningen 

som Riesen i Väst arrangerar för SRSK: s räkning.  
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Informationskommittén 

Pia Vevle informerar styrelsen att Jarmo Renner ställt sig positiv att ta över 

Riesenshopen efter Gerd Roden.  

 

Diskussion förs om marknadsföring av aktivitetsombuden. Ambitionen från 

informationskommittén är att göra informationen om vilka aktivitetsombuden är och hur 

medlemmarna kommer i kontakt med dessa lättillgänglig. Olika förslag lades fram och 

styrelsen ställde sig positiva till detta. 

 

Beslut 10/2014: Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att organisera 
information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare information samt 

Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. Arbetet med 

hemsidan kommer även att involvera webmasters.    

 

Sponsring 

Inget att rapportera.  

 

RiesenNytt 

Mathilda Gabre redogör för arbetet med de senaste två numren. Redaktionen efterfrågar 

hjälp med uppslag och material till kommande nummer för ett fortsatt ökat inslag av 

medlemmars bidrag.  

 

Samarbetet med Nya Tryckeriet i Falköping fortsätter efter offert som godkänts genom 

VU-beslut, se nedan.  

 

Redaktionen har fått information från ett par medlemmar att de inte fått tidningen och 

frågan tas upp för diskussion i styrelsen. Orsakerna är inte klargjorda. Frågan är löst 

genom att separata nummer skickats ut efter kontroll av betalning. Problemet med detta 

får hanteras och orsakerna får undersökas vidare.  

 

Hemsidan 

Webmaster informerar genom Mathilda Gabre att enhetliga sidor för Riesen i Väst och 

Riesen i Syd håller på att tas fram. Styrelsen ställer sig positiva till detta och ser stora 

fördelar med enhetligheten.  

 

Med anledning den nya förkortningen SRSK har styrelsen fått funktionsmail med 

ändelsen @srsk.se och det är av vikt att de gamla med @afrs.se tas bort. Detta då SRSK 

under en tid betalar extra för användningen av den gamla under en övergångsperiod om 

ett år. Det finns inte heller möjlighet att få support för den.  

 

Slutligen framför webmaster önskemål om bilder för publicering på hemsidan. Dessa 

kan skickas direkt till informationskommittén via e-post.  
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Förlagsartiklar/Riesenshopen 

Ny ansvarig för Riesenshopen Jarmo Renner. Diskussion förs om ramarna för arbetet 

med Riesenshopen och riktlinjer som behöver tas fram.  

 

Beslut 11/2014: Styrelsen uppdrar Informationskommittén med Mathilda Gabre som 
huvudansvarig att informera Jarmo Renner om styrelsens önskemål och att arbeta fram 

riktlinjer för Riesenshopen i samarbete med honom.  

 

Beslut 12/2014: Styrelsen beslutar att försäljning av funktionskläder av särskilda 

märken utan profiltryck inte ska ske i SRSK Riesenshop.  

 

Test- och beskrivning 

Posten som ansvarig för test- och beskrivning är vakant. Styrelsen för diskussion om 

lämpliga kandidater och inventering av de som finns inom rasklubben. Styrelsen ser ett 

behov av en inventering så det finns uppgifter om detta att tillgå.  

 

I samband med den här diskussionen tas det upp att anmälan till och resultat från 

MH/MT hanteras genom SBK-tävling. Detta upplever styrelsen som positivt då det 

medför mindre administrativt arbete för klubben. Dock ser vi ett behov att se över 

rutinerna för anordning av MH/MT via SRSK och vilken hjälp som kan erbjudas till 

samt krävas av medlemmarna. 

 

Beslut 13/2014: Styrelsen utser vice ordförande Hans Gunnarsson till t f ansvarig och 
koordinator för test och beskrivning i SRSK. I detta uppdrag ingår att inventera vilka 

beskrivare och funktionärer vi har inom Riesenklubben samt att se över 

arbetsordningen för att anordna test i SRSK: s regi.  

 

Tävlingssektorn 

Generell information om tävlingen i Kopparbo och planeringen för den. Funktionärer 

ska finnas. 

 

Riesen-SM 

Arbetet fortlöper enligt plan.  

 

Övrigt 

Förfrågan om sponsring av anmälningsavgift till lag i staffetlopp vid Solvalla hund och 

husdjur Expo den 23-24 augusti. Det är en officiell tävling och förfrågan kommer från 

Anna-Carin Lönn. Kostnaden gäller två lag under två dagar och avgiften är 1 200 

kronor (600 kr/dag). Detta inkluderar en möjlighet för att ha en monter för rasklubben 

på området om intresse finns.  

 

SSLO är tillfrågade av styrelsen om bemanning av en eventuell monter då 

tävlingsplatsen faller inom området för deras LO. 
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Beslut 14/2014: Styrelsen beslutar att bifalla sponsring med anmälningsavgiften om 
1 200 kronor mot bakgrund av den PR detta ger för rasen samt att startavgiften 

inkluderar en monterplats.  

 

LO/Aktivitetsombud 

Den konferens som var planerad i samband med årsmötet fick ställas in på grund av för 

få anmälda. Detta var andra gången som den ställdes in av den anledningen.  

 

Kerstin Petersson har som rutin att skicka ut information direkt efter årsmötet och 

kontaktar de sedan löpande genom utskick via e-post eller notis i RiesenNytt. Inför 

årsmötet skickades bland annat en förfrågan ut gällande en kort beskrivning om vilka 

aktiviteter som genomförts under året. Responsen var förvånansvärt låg och frågan om 

hur styrelsen ska nå ut och stötta aktivitetsombuden på ett bättre sätt diskuterades.  

 

Mötet med LO/aktivitetsombudet i Kopparbo är under planering. Tid och plats för mötet 

annonseras på plats.  

 

Utbildning 

Utskick via SBK med inbjudan om utbildning av valpbeskrivare. Utbildningen hålls 4-6 

juli på Södertälje Brukshundklubb. Förkunskaper och rekommendation av rasklubben 

krävs och dessa beskrivs i inbjudan från SBK daterad 2014-05-07. Vi har en 

valpbeskrivare inom SRSK, Alf Karlström. Frågan om behov och efterfrågan inom 

SRSK finns diskuterades.  

 

Beslut 15/2014: Styrelsen beslutar att tillfråga avelskommittén om de ser ett behov av 

att tillfråga och rekommendera någon inom SRSK.  

 

Riesenlägret 

Lägerkommittén informerar genom Pia Vevle att det i nuläget är ca 100 anmälda 

deltagare. Ny styrelse för Kopparbo har tillträtt och samarbetet med dessa är inlett. 

Gruppledare finns och arbetet pågår enligt plan.  

 

Roffa Asplund, lägerkommittén, lyfte frågan om behov av arbetsordning för en framtida 

överlämning. Styrelsen ställer sig positiva till detta och uppmuntrar en framtagning av 

en sådan inom lägerkommittén så att kunskaper, kontakter m.m. dokumenteras.  

 

Pia Vevle framför ett förslag om att styrelseledamöter ska likställas med gruppledare på 

riesenlägret. Detta innebär att lägeravgiften betalas av SRSK och grundar sig på det 

arbete som styrelsen gör under lägret.  

 

Flertalet möten hålls under riesenlägret. Styrelsen planerar att närvara i största möjliga 

mån på de möten som berör styrelsearbetet och förslag om att ett möte med 

lägerkommittén planeras in.  

 

 



 

 

           SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
                              SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer 
  Protokoll no. 1/ 2014 

 

 

Beslut 16/2014: Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmars lägeravgift (exkl. mat) till 
riesenlägret betalas av SRSK. Kassör uppdras att skicka lista på styrelsemedlemmar 

som kommer att närvara vid lägret.  

 

Styrelsen uppdrar åt ordförande Pia Vevle att prata med lägerkommittén om ett möte 

under riesenlägret.  

 

SDSF – Svenska Draghundsportförbundet 

Inget att rapportera 

 

ISPU-Internationale Schnauzer-Pinscher Union 

Inget att rapportera 

   

VU-rapporter 

 

- Nya Affärstryckeriet AB 2014 

Forsatt samarbete enligt godkänd offert.  

 

- Exteriörbedömarutbildningen 2014 

Den här utbildningen går Helene Aasa och som ett led i den här har SRSK beslutat att 

köpa in en mätsticka. Mätstickan är att se som en inventarie tillhörande SRSK. 

 

- Priser till SM 2014 

 

Motioner och kongresshandlingar inför SBK kongressen 
 

Valberedningens förslag 

Förbundsstyrelse 

 

SRSK tillstyrker valberedningens förslag. 

  

Förbundsstyrelsens förslag  

Förbundsavgift 2015-2017 

 

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande 

medlemsavgift för år 2015 samt preliminär medlemsavgift för 

år 2016 och 2017. 

 

Förslaget innebär en höjning av medlemsavgifterna. Styrelsen ser negativa 

konsekvenser av detta då det bedöms svårt att motivera ytterligare höjning av avgiften. 

Styrelsen uppfattar att förslaget av höjning grundar sig på ett minskat antal 

medlemmar i SBK och således en minskad inkomst i form av medlemsavgifter. För att 

ha möjlighet att bibehålla verksamheten i dess nuvarande form krävs således en 

höjning.  
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Styrelsen ser en trend av höjningar de senaste åren och den procentuella höjningen är 

förvisso relativt låg, men sammantaget får de ändå konsekvenser att rasklubbarna 

också får höjda avgifter för helbetalande medlemmar.  

 

Utifrån kongressunderlaget anser SRSK att avgiften ska vara oförändrad.   

 

Motioner 

 

Motion nr 1  
Ansökan om lydnadsprov Distriktsstyrelsen Övre Norrlands distrikt SBK  

 

Motion nr 2  
Förändring av betalningsrutiner vid anmälan till prov och tävling Distriktsstyrelsen 

Övre Norrlands distrikt SBK 

 

Motion nr 3  
Konsekvenser för tävlandes hund vid oacceptabelt beteende vid gruppmoment i lydnad 

och bruks, Tjörns Brukshundklubb  

 

Motion nr 4  
Reducering av antal startande i Rapporthundsgruppen vid SM för brukshundar, 

Knivsta Brukshundklubb  

 

Motion nr 5  
Förbundskongresser bör hållas vartannat år, Borås Brukshundklubb 

 

Motion nr 6  
Gemensam distriktsmotion till SBK: s kongress 2014, Skånes och Blekinges distrikt 

 

Motion nr 7  
Stadgeändring fullmaktsröstning årsmötena, Vit Herdehundklubb  

 

Motion nr 8  
Arvodering av FS samt utskott, Distriktsstyrelsen Övre Norrlands distrikt SBK 

 

Motion 1: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens yttrande.  

Motion 2: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens förslag.  

Motion 3: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens förslag.  

Motion 4: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens förslag.  

Motion 5-6: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens förslag.  

Motion 7: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens yttrande.  

Motion 8: SRSK stödjer Förbundsstyrelsens yttrande.  
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8. Övriga frågor 

Riesen i Väst har beslutat vid årsmötet 2014 att utöka styrelsen med två ledamöter. 

Underlag för detta har nu skickats in till Förbundsstyrelsen och har fått positiv 

återkopplingen.  

 

9. Nästa möte 

Den 12 juli 2014 i Kopparbo kl 11.00 i Röda villan.  

 

Avslutning 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Mathilda Gabre   Pia Vevle 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

  

Annika Danielsson 

protokolljusterare 


