
 

 

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

 

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 
medlemsmöte i Kopparbo 2015-07-14 
 

     

1. Mötets öppnande 

Ordförande Hans Gunnarsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 65 medlemmar. 

 

3. Val av mötesordförande 

Anders Ekholm valdes enhälligt till mötesordförande. 

 

4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen meddelade att styrelseordförande i SRSK, Hans Gunnarsson, utsetts att föra 

dagens protokoll. 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska 

justera protokollet 

Jörgen Hultberg & Susanne Lundberg 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 1/2015 och i nr 

2/2015 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 

 Styrelsen:  
Styrelsen informerade kort hur arbetet sett ut under våren/försommaren. 

 

Inga andra rapporter från sektorer och kommittéer delgavs 

 

 

10. Ekonomi 

Tf kassör Annika Holmgren redogjorde kort för hur ekonomin ser ut. Konklusion att 

ekonomin ser bra ut. 
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11. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 

a) Fyllnadsval av sekreterare på 1 år. Lennart Henning med tillträde 1/10 valdes. 

Valet var enhälligt. 

b) Nyval av kassör på 2 år. Staffan Björk med tillträde 1/10 valdes. Valet var 

enhälligt. 

c) Val av sammankallande i valberedningen. Roffa Asplund valdes. 

d) Val av ledamot till valberedningen 1 år. Jenny Willman valdes. 

e) Val av ytterligare ledamot till valberedning 

 

12. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar 

Inga sådana ärenden fanns att behandla. 

 

13. Övriga frågor 

Tävlingar på Riesenlägret: 

Diskussion om tävlingar (lydnad och appell) på Riesenlägret. Styrelsen tar med 

sig de uppkomna åsikterna när nästa års tävlingar ska anmälas. 

 

Riesennytt: 

Diskussion om Riesennytts vara eller inte var och hur man i så fall kan lösa en 

redaktionsgrupp. Styrelsen tar med sig de uppkomna åsikterna i arbetet med att 

tillsätta en redaktion till Reisennytt. 

 

 

14. Utdelning av Riesentrofén 

Hans Gunnarsson uppmärksammade vinnarna av nedanstående utmärkelser:  

 

Dragtrofén: Anna-Carin Lönn, Deen’s Timo 

IPO-trofén: Maria Ezelius, Åkerblommans En Tilly 

Utställningstrofén: Åke Angelryd, Angelriesens Bright Brat 

Lydnadstrofén: Robert Folkstrand, Bolskovhus Brandy 

Brukstrofén: Gittan Sunnergren, Ekhöjdens Kokos 

 

Riesentrofén: Robert Folkstrand, Bolskovhus Brandy 
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15. Avslutning 

Mötesordföranden Anders Ekholm överlämnade ordet till ordföranden Hans 

Gunnarsson som tackade medlemmarna för visat intresse och delaktighet i 

mötet. Därefter avslutades medlemsmötet.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Hans Gunnarsson   Anders Ekholm 

protokollförare   mötesordförande 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Jörgen Hultberg   Susanne Lundberg 

protokolljusterare   protokolljusterare 


