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Protokoll, Styrelsemo te SRSK  

Datum:  2016-06-19 
Plats:   Lilla Bommen 1, Göteborg.  
Närvarande:  Charlotta Bergqvist, Hans Gunnarsson, Mikael Wiltander, Peter Lind,  

Lars Bivstedt, Staffan Björk 

Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

Peter Lind väljs att föra protokoll . 

Protokolljusterare  
 Mikael Wiltander och Charlotta Bergkvist utses att jämte ordförande justera protokollet. 

Föregående mötesprotokoll  
 Genomgång av föregående protokoll. Inga kommentarer eller frågor. 

In- och utgående skrivelser 

Utgående 

Inga utgående skrivelser 

 

Ingående 

Remissförfrågan har kommit in om lydnadsfrågor. Denna kommer behandlas och information kommer 

senare med eventuell respons, information etc. 

SSLO – dokument om arkivering och arkiveringsprocesser har inkommit. Styrelsen tackar för 

informationen och kommer gå igenom dessa för att se hur det skulle kunna hjälpa SRSKs förening.  

Utökning av rasregister har inkommit och kommer behandlas för vidare åtgärder och information. 

Exteriörbeskrivning Kopparbo, information har inkommit och delgivits medlemmarna på webb och 

facebook. Vidare har frågor knutna til l  detta inkommit och fördelats vidare ti l l  ansvarig. 
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Inkomna rapporter 
Kongressrapport, Fokus på MT revidering. `Många vil jor och ganska heta diskussioner.’ 

Många rasklubbar motsade beslutet, det röstades ändå igenom. 

Problemet vi  i  styrelsen anar är att uppfödare är mindre intresserade av att använda nuvarande och 

nya MT som avelsverktyg, vi ser detta som viktigt att gå vidare med. För att gå vidare och se vad som 

kan/ behöver göras kommer SRSKs styrelse stödja och lyfta diskussionen mellan uppfödare gällande 

detta, samt ha målet att hjälpa ti l l att anordna en uppfödarträff under SRSK, där bland annat MT 

kommer vara en viktig diskussion, ti l lsammans med andra viktiga avelsverktyg. Ovan kommer läggas in 

i  SRKS handlingsplan. 

Info från Sektorer 
Utställning: Allt bra inför kommande utställningar. Brith (Utställningsansvarig SRSK) har kontakt med 

webmasters och all  info är ute och uppdateras. Idag 32 anmälda til l Utställningen i Kopparbo. 

Webb och Facebook: Utgående information har handlat om Exteriörbeskrivningar och Utställning 

samt kommande Riesenläger. 

Träning i Forshaga genom SRSK, 15 deltagare. Lyckad til lställning för deltagare. 

MT, SRSK som arrangör i  Degerfors. 10 Hundar med. Lyckat, nöjda deltagare. 

Hälsoenkäten, RUS, diskussion kring dess vara och inte vara. Kolla upp via SKK el SBK samt om den är 

bra nog att fortsätta med? Kolla med Affe om vem kontakten är, vad man dragit för slutsatser och om 

det finns en central ambition att fortsätta. Peter följer upp. Kan vara stöd för rasdokumentet etc.  

IPO: Diskussion kring hur vi kan förbättra förutsättningarna kring IPO centralt så förutsättningarna  blir 

optimala och man kommer överens. SRSKs styrelse önskar stödja i  detta arbete så att IPO får en bra 

och stabil  del i  SRSKs organisation och får det stöd som krävs för aktiva och de som börjar. 

Styrelsen föreslår Mikael Wiltander som IPO ansvarig. Vurma för att de kommer med på fler aktiviteter 

och läger. Omröstning i  styrelsen enhälligt JA. Mikael Wiltander är från nu ansvarig för IPO inom SRSK. 

Sponsring kring VM etc diskuteras. Vilka regler skall gälla? Sponsringspaket förslås ti ll VM och Bruks 

SM. Förslag: Overall  och väska + anmälningsavgift, tränare / manager betalar SRSK för. SRSK sätter 

ihop ett förslag som kommer längre fram – hamnar under ISPU. 
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Ekonomi 
Alla papper och överskrivningar samt handlingar har inkommit ti l l  Kassör. Det saknas fortfarande 

åtkomst ti l l  konton och ett antal andra dokument för att kunna se hela bilden och slutföra  

årsbokslutet. Några konton ändrade under våren då utgifter för t ex reseersättningar etc. konterats om 

och ordnats. Budget justeras då årsmötet röstade igenom att 80 000 SEK avsätts för att öka antalet 

elitekipage och platser i  SM i bruks. Uttalat mål för denna satsning ”…minst en Riesen med i SM i varje 

bruksgren 2018” 

Fullständigt årsbokslut kommer när alla konton kan kommas åt och alla handlingar är ti llhanda. 

Kassör kontaktar revisorer i  veckan (20-21/6) för uppdatering och information. 

Tillägg om kommande omröstning för ”Godkännande om ansvarsfrihet ti l l  styrelsen för 2015” kommer 

läggas in i  agendan för medlemsmötet under lägret i  Kopparbo i juli. 

Övrigt 

Planering för disponering av extra medel från årsstämman 
Tävlingsbidrag etc. Uppföljning av årsmötets beslut kring Utvecklingsfond 

 Fonden skall  man kunna ansöka til l för utbildningsstöd kopplat ti l l hund och hundträning. T ex 

träning med inhyrd experttränare eller annat. Gäller bruks. Förslag finns att skapa 

ansökningsformulär på hemsidan, men även andra vägar kan gälla. Namnet bestäms til l  

”SRSKs utvecklingsfond (Bruks & IPO)”.  

 Nedan formulering skall  gälla som bas för bedömningar. Mer detaljer, riktlinjer och hjälp 

kommer att förtydl igas och skrivas i  koppling ti l l detta för att skapa en tydlighet och 

transparens kring fonden. 

”Fonden gäller oavsett nivå men med målet för dem skall  vara elitsatsning och det skall  tydligt 

framgå i ansökan. En övergripande förklaring och plan samt hur denna insats kommer hjälpa 

dem framåt på vägen och komma närmare målen.” 

 LO och aktivitetsombud kan ansöka om detta så länge det stödjer samma mål. Ansökan 

kommer behandlas av SRSKs styrelse. 

 Styrelsen har som första steg i  detta arbetet avsatt 80 000 SEK i  en direkt satsning över två år. 

Det övergripande målet: ”att få minst ett ekipage till SM i alla grenar 2018”. Målet är 

vägledande och satt högt. Var och en av ansökningarna som kommer in behandlas separat 

och bedöms som til lräcklig eller inte ti l lräcklig av SRSKs styrelse utefter målet att stödja en 

ambitiös och genomtänkt elitsatsning över tid. Satsningen är alltså riktad emot de som är på 

väg såväl som de som är nära och uppe i elit.  

Ansvariga i  Styrelsen för detta utses på mötet enhälligt ti l l Hans Gunnarsson och Mikael 

Wiltander, besluten för bidrag kommer dock alltid tas av hela styrelsen gemensamt. 

 SPONSRING av elitekipage til l  SM och VM läggs i  separat del i  budget.  

 Mer information om sponsring och fonden kommer utgå innan Riesenlägret på hemsida och 

facebook. Formulär kommer ut först efter regler och til lvägagångssätt är fullt utvecklade. 

 Ambitionen finns att även kompetensutveckla styrelsen för att kunna stödja och utveckla 

utbildning och stöd til l  medlemmar inom mentalbeskrivingar, hundträning och tävling. 
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Register över instruktörer etc. 
SSLO tar upp frågan kring register för figuranter, domare, tävlingsledare etc. for MH, MT och Tävling. 

SSLO til lfrågar SRSKs styrelse om stöd att få ti l l  en sådan sammanställning. Samma för instruktörer för 

hundträning. 

Styrelsens förslag till åtgärd ”MH, MT och Tävling”: SRSK uppmanar LO eller Aktivitetsombud til lfrågar 

instruktörer etc om de kan tänka sig vara med på en konta ktlista för MH, MT och Tävlingar som 

Domare, Tävlingsledare, Figurant, Spårläggare, Beskrivare etc. Detta kan sedan skickas in ti l l SRSKs 

styrelse och sammanställas ti ll l istor som publiceras på hemsidan. 

Styrelsens förslag till åtgärd ”lägerinstruktörer”: LO eller Aktivitetsombud til lfrågar instruktörer etc. 

om de kan tänka sig vara med på en kontaktlista för instruktörer/ gruppledare inom SRSK anordnade 

läger och aktiviteter. Förslagsvis med: Namn, Region (boende), Geografiskt område de kan verka, Vilka 

grenar etc. de kan leda och instruera i, om de har officiell ”SBK instruktör” utbildning samt telefon och 

mail. 

Arkivering 
Arkivering: SSLO har erbjudit sig att dela med sig av sin nya arkivering.  

Åtgärd: SRSKs styrelse återkopplar ti l l  SSLO och kommer framöver att se över arkivering och förtydliga 

arkiveringsprocesser i  handlingsplanen. 

Instruktörsutbildning för medlemmar?  
Frågan lyft ti l l  SBK av SRSKs styrelse.  

Åtgärd: Vi undersöker om detta kan anordnas och i så fall  få stöd av centrala organisationer. 

- Inför medlemsmöte/extra årsmöte i Kopparbo

Riesen SM 2017 
Ordförande i Riesen i Väst presenterar läget inför Riesen SM 2017. Samarbetande klubb klar: 

Herrljunga BHK, Plats klart: Tånga Hed, klart med möjlighet att hyra fotbollsplaner för lydnad samt 

närliggande ytor för uppletande. IPO marker.  

RiV föreslår att bara elit spår körs på grund av svårt att få ihop mark och person. SRSK ser gärna att 
även lägre och högre spår även körs t ex med begränsat antal deltagare. Fortsatt diskussion kring detta 

och vad för stöd som kan hjälpa ti l l för att kunna genomföra detta.  I övriga grenar körs Lägre, Högre och 
Elit.

Nästa steg är att följa upp kostnader etc för att ge förutsättningar ti l l ett bra Riesen SM. IPO kontakter 

fortsatt mellan RiV och Mikael samt RiV och Hans kring tävlingsförutsättningar, ersättni ngar etc. 
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- Handlingsplan/Aktivitetsplan, Tävlingsdokument & andra styrdokument 
 

Närvaro på SM etc. 

Hans driver detta och vi skall  vara närvara på alla viktiga event. Event pa ketet skall  användas ti l l detta. 

Pågående är undersökningar om bästa sätt a tt exponera SRSK och Riesen på dessa ti l lställningar. Vid 

varje ti l lfälle kan hjälp behövas och detta kommer tas upp av Hans ti l l  styrelsen. Tävlingarna i GMBK 

Grand Prix föreslagen som ny exponeringsyta. 

Hälsa 

Styrelsen tar upp hälsa som en viktig punkt att arbeta med och uppdatera i  samlande dokument 

centralt. Diskussionen kommer fortgå, inga beslut tagna annat än att Peter stämmer av med Affe för 

att se hur det l igger ti l l  och om det är aktivt. Efter detta kommer beslut att tas om ny skall  göras, eller 

den tidigare användas samt hur och när i  så fall  denna skall aktiveras, vara aktiv och hur den skall  

användas/ sammanställas. 

Nästa möte 
Kopparbo, Riesenlägret. Dag och tid bestäms efter kontakt med övriga i  styrelsen som inte deltagit på 

detta möte. Förslag ute: Styrelsemöte Lördag 16/7 alternativt tisdag 19/7 innan medlemsmötet.  

Till hösten: Förslag som utgår ti l l  alla för beslut är: 

måndag 5/9 kl. 19:00 

Mötets avslutande 
 Ordförande tackar alla deltagare för visat engagemang och förklarar mötet avslutat. 

 

 

---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Vid protokollet    Ordförande 

Peter Lind, Suppleant   Hans Gunnarsson 

 

Justerare 

 

---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Charlotta Bergqvist, Ledamot   Mikael Wiltander, Ledamot 
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