SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer
Protokoll vid styrelsemöte 2016-05-13 per telefon
Närvarande: Ordförande Hans Gunnarsson
Vice ordförande Lars Bivstedt
Sekreterare Lennart Henning
Kassör Staffan Björck
Ledamot Mikael Wiltander
Ledamot Nina Finstad
Ledamot Charlotta Bergqvist
Suppleant Peter Lind

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Gunnarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Val av protokolljusterare
Till att justera protokollet tillsammans med ordförande utsågs Mikael Wiltander.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fasställdes
4. Ekonomi-Bokslut 2015
Kassören redogjorde för bokslutsarbetet med de rättningar som gjorts. Bokslutet godkändes och
översändes av kassören till revisorerna. Styrelsen kallar till extra medlemsmöte i samband med
Kopparbolägret för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen enligt 10§ i årsmötesprotokollet.
5. Inför Kongressen
Handlingar inför Kongressen diskuterades och gicks igenom. Följande beslut inför röstningen togs:
Ekonomi och handlingsplan - godkännes
Valberedningens förslag - godkännes
FS förslag 1 avgifter - godkännes
FS förslag 2 apportvikter, hinderhöjder - godkännes
FS förslag 3 Borttagande av beslut om regler på kongressen - godkännes
FS förslag 4 revidering av MT - avslag.
Efter inhämtning av uppgifter från SRSK:s uppfödare finner vi att ingen av dessa stöder förslaget.
Det finns många komplicerade frågeställningar och vi citerar expertisen inom området:

Per Arvelius:” Min slutsats av de analyser jag gjort är att jag vill uppmana till stor försiktighet när
det gäller eventuella förändringar i nuvarande version av MT.”
Försvårande av jämförelser mellan 2 olika testmetoder är en kraftfull invändning. En annan är
tiden.
Styrelsen beslutar därför att rösta för avslag. Vi vill dessutom skjuta fram tiden för eventuella
förändringar så utrymme finns att processa det hela mer med uppfödarna.
Motion 1 Brukshunden som e-tidning - avslag
Motion 2 Datum för årsmöteshandlingar - avslag
Motion 3 2-stegs organisation - avslag
Motion 4 Åhörarplatser på kongressen - avslag
Motion 5 FS ekonomiska redovisning - avslag
Motion 6 Motioner till distrikt och kongress - avslag
Motion 7 Direktval till distrikts- och förbundsstyrelse - avslag
Motion 8 MT 2017 - avslag se FS förslag 4
Motion 9 obligatorisk exteriörbeskrivning för Schäfer - avslag
Motion 10 ändrad ålderskrav för Schäfer - avslag
Motion 11-13 hinderhöjder - avslag se FS förslag 2
Motion 14 Patrullhundsutbildning - avslag
6. Styrelsens interna arbete
Vi har konstaterat att intern kommunikation såväl som extern inte helt fungerat alltid.
Arbetssätt diskuterades och än en gång påmindes det om Ansvarsområdena.
Vi ser att de senaste veckorna fungerat väl och att vi fått ordning på den ekonomiska
redovisningen. Den här interna diskussionen var nyttig och vi behåller den i minnet framöver.
7. Förfrågan från utställningsansvarige Brith Andersson
Beslutas att kostnaderna för utställningen i Kopparbo ska belasta utställningskontot och inte
lägerkontot. Hans meddelar Brith.
8. Riesen-SM 2017
Beslöts att tävlingen genomförs vid Valborg med RIV i samarbete med Herrljunga BK som
arrangörer.
9. Nästa möte
Fysiskt möte i Göteborg den 19 juni klockan 10:00 där vi behandlar frågan kring hur vi bäst
använder de extra 80.000 som beviljats av årsmötet.

Hans tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet

Lennart Henning
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Ledamot
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