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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte – 
Jönköping 2014-01-18 
 
Närvarande:    Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande   Anders Falk   

Carl-Eric Blomqvist kassör   Christer Holmström 

Lotta Persson sekreterare 

Kerstin Petersson, ledamot   Revisorsuppleanter 

Pia Vevle, ledamot                                                               Hans Glamsare 

Mathilda Gabre, ledamot   Peter Mattson 

    

    LO-områden: 

    Stor Stockholm 

    Riesen i Syd 

Anmält förhinder:   Riesen i Väst        

Ulrika Norell, 2:e suppleant                            Mellan Norrland, vilande 

Maria Norrbom, 1:e suppleant   Övre Norrland, vilande 

    

    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 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen till dagens möte. Därefter förklarades 

mötet öppnat.   

 

2. Val av protokolljusterare 

Pia Vevle valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

  

4. Föregående mötesprotokoll nr 3/2013 
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 5:  Avskrives (ej genomfört)Under bearbetning. Maria fick uppdrag att 

skriva om aktuell forskning om arvbarhet o rädslor till RiesenNytt och 

Hemsidan (ansvarig: Maria) 
Övriga beslut:  Genomförda 

 

Protokoll no 3/2013: 

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

rekommendationer på annonserna som finns på hemsidan.  

SRSK representerades av Brith Anderssons på  

Uppfödarkonferensen den 23 november 2013. 

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

Informationskommittén på riesen.nytt@gmail.com. Samtliga 

uppfödare har fått uppgift att betala under januari månad för att 

kvarstå.   

Övriga beslut: Genomförda  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  

 

 

5. Inkommande post 

SBK 87/2013 Domare D Sandahl söker vidareutbildning på  

                                                Riesenschnauzer 

SSLO  88/2013 Kommunikationsplan, synpunkter från SSLO 

SBK 89/2013 Ombildning av SBK:s utskottsgrupp IPO 

SBK 90/2013 SBK-info nr 6 2013 

SBK 91/2013 Informationstext ang förbud att ställa ut kastrerade 

                                                Hanhundar fr o m 1 januari 2017  

SKK 92/2013 Beteende och personlighetsbeskrivning hund PHB  

SKK 93/2013 Nyhetsbrev från uppfödare 

SBK  94/2013 Inbjudan till Brukshundklubbens org konferens 2014  

SKK 95/2013 Följande uppfödare har åter hänvisning (Riesenspass)  

SBK 96/2013 SBK-info nr 7 2013 

SKK 97/2013 Internationellt samarbete för sund hundavel 

mailto:riesen.nytt@gmail.com
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SBK 98/2013 Utbildning exteriörbeskrivare 2014 

M Johansson 99/2013 Ansökan om att få gå aspirant under My Dog för 

                                                Yvonne Brink 

SKK 100/2013 Nytt supplement till Utställning- och championatregler 

SBK 101/2013 SBK-nytt nr 8 2013 

SBK 102/2013 Kommunikationsbrev från Utskott Avel o Hälsa 

SKK 103/2013 Katalogisering av rasklubbens tidskrifter 

SKK 104/2013 Mentalbeskrivning för alla hundar - BHP 

SBK 105/2013 Nytt förfarande för arrangörer vid inrapportering av MH 

 

6. Utskickad post 

SRSK 29/2013 Ansökan om utställningar för 2016 

SRSK 30/2013 Ansökan om ändringar – utställningar 2015 

SRSK 31/2013 Tillstyrka bidrag för CUA utbildning i SSLO 

SRSK 32/2013 Tillstyrka vidareutbildning för D Sandahl på Riesen 

SRSK    33/2013 SRSK:s styrdokument för publicering på hemsidan 

SRSK 34/2013 Uttagningssystem för av SRSK sponsrade ekipage 

  Till ISPU VM IPO 

SRSK 35/2013 Förslag på personer för ny UG IPO 

SRSK 36/2013 Enkät veterinärbesök 

SRSK 36/2013 SRSK bifaller aspiranttjänstgöring för M Johansson på 

  My Dog 

  

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi 

Genomgång av ekonomisk rapport. Konstaterar att det preliminära resultatet på plus  

64 000 kr beror på att Aktivitets/LO konferensen inte är genomförd under 2013 som 

planerat. Kommer att genomföras under 2014. 

Kassörer redovisar även ett bättre resultat för Riesenlägret än förväntat. 

Styrelsen går igenom budget samt förslag på budget för 2014 samt 2015. 

När det gäller priser för annonser ligger dessa kvar på samma nivå som tidigare. Även 

medlemsavgiften för 2015 ligger kvar på samma nivå med reservation för eventuella 

centrala ökningar. 

 

Beslut 31/2013: Fr.o.m. 2015 höjs avgiften för att stå med på uppfödarlistan med 100 

kr/år.  

 

 

RUS 
Avelskommittén kommer att utse representanter från SRSK för att delta på RAS/RUS 

konferensen. 

 

Det har inte kommit någon ny Lathund för 2013. När det kommer ska den skickas till 

Gunnar Skatt samt Charlotta Bergqvist. Då Lathunden har kommit ska RAS uppdateras.  
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Avelskommittén 

Redovisning av RAS i verksamhetsberättelse. 

 

Kommittén fortsätter att arbeta med hälsoenkäten digitalt via SBK avel o hälsa. 

Kommittén får i uppdrag att sammanställa och analysera resultaten. 

       

Utställningsansvarig 

År 2014 är sista året Riesen i Väst anordnar utställning och det diskuterades något 

”extra” avseende priser Kontakt tas med Brith Andersson. 

 

Brith Andersson tar kontakt med SSLO angående utställningar för 2017.  

 

Ordförande tar kontakt med Brith Andersson inför Kopparboutställningen i frågan 

gällande resurser.   

 

 Informationskommittén 
Ordförande informerade om att Riesenfilmen ska vara klar tills årsmötet den 1 mars för 

fördelning.  

 

Alla i styrelsen ska få en egen mailsignatur. Uppgifter kommer på hur detta läggs upp 

för var och en. 

 

Allmän diskussion om kommunikationsplanen som på nytt ska skickas ut till alla 

kommittéer med förtydligande. När detta är klar läggs kommunikationsplanen ut på 

hemsidan. 

 

Riesen i Syd har antagit kommunikationsplanen. 

 

Beslut 32/2013: 3 st paket (innehållande informationsfoldrar, foton, film mm) ska 

skickas ut till respektive LO och förvaras på plats. 

 

Tidningskommittén 

Diskussion om att några enstaka medlemmar påtalat att de inte har fått senaste numret  

av RN. Styrelsen ser inte detta som något egentligt problem utan att det beror på  

olyckliga omständigheter. 

 

Returadressen på baksidan av RN ska ändras så det står redaktionens adress. 

 

Kommittén meddelade att samarbetet med tryckeriet fungerar väldigt bra. 

 

Hemsidan 

Sköts på ett alldeles förträffligt sätt. Bra att synkronisering har skett mellan Hemsidan, 

Facebook och Riesen Nytt vilket gör att informationens snabbt sprids till medlemmarna.   

 

Förlagsartiklar 

Pga sjukdom har Gerd Roden avsagt sig framtida uppdrag med Risenshopen. 

Ordförande fick i uppdrag att kontakt Jarmo Renner för ett eventuellt övertagande av  

uppdraget  
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Test och beskrivning 

Uppgifterna kommer att finnas i Verksamhetsberättelsen. 

     

 Tävlingssektorn 

Draghund 

Draghundarna har varit välrepresenterade på olika tävlingar, både nationellt och 

internationellt. Anna-Carin Lönn är en god representant för draghundssporten.  

 

Draghundsgruppen har ännu inte återkommit för bildande av kommitté.   

 

Riesen SM 2014  

Tävlingarna kommer att genomföras i Värnamo och allt rapporterades vara under 

kontroll, samtliga berörda jobbar vidare.  

 

Diskussion angående inrapportering av resultat till SBK tävling angående IPO resultat. 

Fr.o.m 2014 är det ett absolut krav att ansvariga för SRSK IPO skickar resultatrapport  

direkt till SBK tävling. Tävlingsansvarig informera IPO ansvarig.  

 

ISPU- har konferens för 2014 i Schweiz. 

 

Beslut 33/2013: Brith Andersson representerar SRSK på 2014 års ISPU – konferens i 

Schweiz. 

 

LO/Aktivitetsombud 

LO konferens våren 2014 

I nuläget är endast 5 st anmälda till konferensen. Styrelsen avvaktar nu sista 

anmälningsdag som är den 1 februari 2014 för att se hur många som då har anmält sig 

och ta ställning till om konferensen är genomförbar. 

 

Utbildning 

Exteriörbeskrivarutbildning  

Styrelsen är positiv till exteriörbeskrivarutbildningen och har svarat att vi kan skicka två 

personer. Vi tar ställning till hur många vi skickar när SBK återkommit beträffande tid, 

plats, samt kostnad.  

 

Riesenlägret 

Rapport 

Rapport har inkommit från Lägerkommittén och redovisas i Verksamhetsberättelsen. 

 

 

8. VU-rapporter 

VU-beslut sedan föregående styrelsemöte: 

 

 Beställning/inköp av informationsfoldrar till mässor 

 Anna Jönsson ska åka på exteriörbeskrivarutbildning 2014. 
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9.         Övriga frågor 

Årsmöte 2014 

Årsmötet kommer att hållas i Mässen på Tånga Hed, Vårgårda den 1 mars. 

Sekreteraren ordnar med förtäring. Valberedningen har aviserat att de har problem 

med ersättare för avgående i styrelsen. 

 

Diskussion angående överlämnandet av avgående i styrelsen. 

 

Kommunikationskommittén får i uppdrag att kontakta B Rinnert på SKK om eventuell 

digitalisering av rasklubbstidning och tillgänglighetsfrågor gällande detta. Punkten tas 

sedan upp på nästa styrelsemöte. 

 

Organisationskonferens 2014 

Ordförande och Vice ordförande representerar SRSK på årets Organisationskonferens. 

 

Sponsoransvarig 

Sponsoransvarig ska rapportera direkt till styrelsen. Ordförande ska tillsammans med 

Kommunikationskommittén ta fram ramar för sponsoransvarig. Sponsoransvarig har 

rätt att teckna sponsoravtal samt delegera teckningsrätt.   

 

Mål- och inriktning 

Styrelsen har gått igenom dokumentet som är reviderat och godkänt.   

 

Beslut 34/13: Fr.o.m. 2013 ska förutom ordförande, kassör och sekreterare även 

övriga ordinarie styrelseledamöter ha telefonersättning för sina omkostnader med        

2 000 kr/år. 

 

Avslutning 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lotta Persson   Alf Karlström 

Lotta Persson   Alf Karlström 

Sekreterare/protokollförare  Ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Pia Vevle 

Pia Vevle    

protokolljusterare 


