SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer
Protokoll vid styrelsemöte 2017-05-13 på Värnamo BK
Närvarande: Ordförande Mikael Wiltander
Vice ordförande Lars Bivstedt
Sekreterare Lennart Henning
Ledamot Peter Lind
Kassör Staffan Björk per telefon

1. Mötets öppnande
Ordförande Mikael Wiltander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Val av protokolljusterare
Till att justera protokollet tillsammans med ordförande utsågs Lars Bivstedt.
3. Föregående möte
Inget att tillägga
4. In- och utgående skrivelser
In
• Från SBK inbjudan till Kongressen. Marie Broholmer och Mikael Wiltander deltar olika
dagar.
Ut
•

Information kring SM och utställning på hemsida och FB

5. Rapporter
RIV rapporterade om ett väl genomfört SM med god respons från deltagarna. Litet problem med
tekniken i direktredovisningen

6. Ekonomi
Behållning idag 514573 kronor

7. Riesen -SM
Värnamo BK kommer att anordna SM 2018
8. Övriga frågor

Lasse Persson har avlidit efter en tids sjukdom RIV har uppmärksammat begravningen.
Mikael kontaktar Lägerkommitté för någon form av uppmärksamhet på lägret.
• Avtal med Jarmo Renner angående Riesenshopen beslutades. Se bilaga.
• Ansökan om utbildningsbidrag från Marie Bäckström, Mondioring. 6300:- beviljades att
utbetalas i samband med de olika stegen. Mikael kontaktar Marie.
• Ansökan om utbildningsbidrag från SRSK:s ombud i Småland, Anders Falk att anordna ett
lydnadsläger. Mikael kontaktar Anders angående detaljer innan beslut tas.
• Försenade utbetalningar till funktionärer har rättats till av Hans på uppdrag av Mikael.
• Digital arkivering. Frågan diskuterades och bordlades till nästa möte.
• Ansökan om bidrag till inköp av släde från Draghundssektorn. Beslutades om avslag då
utbildningsfondens statuter inte innehåller möjlighet för inköp av några som helst
tillbehör.
• Beslutades om att tävlingssektorn ska förfoga över ett ”tävlingskit” innehållande
chipläsare, 6mm startpistol och 9mm startpistol. Detta ska användas vid tävlingar och
läger anordnade av SRSK. Förvaltningen sköts av TK:s sammankallande.
• Tävlingsboken har nu kommit i nytt tryck. Böckerna är numrerade. Mikael utarbetar
rutiner för dessa.
• Diskuterades utställningsregler och vem som ansvarar. Mikael kontaktar Brith Andersson
för klarläggande.
• Programuppdatering av lathunden. Beslutades att genomföra detta.
• ISPU VM. Innehåller numera även FH. Beslutades om sponsringsnivåer 2017: SMmästaren , deltagare i bruks-SM med godkänt resultat samt 2 högsta resultat under året
förutom ovanstående sponsras med kläder och 3000 kronor per man. Resterande
deltagare som kvalificerat sig till VM sponsras med kläder och 1500 kronor per man. Allt
gäller även FH.
• Ansökan från RIS att lägga ner eller flytta hemsidan till huvudsidan.
På medlemsmötet 2013-07-14 beslutades om nuvarande kommunikationsplan. Enligt
denna ska en hemsida finnas på lokalområdena. Webbmaster har inte resurser till att
lägga över den lokala sidan till huvudsidan. Dessutom skulle kostnader uppstå och att
bygga upp ett internfaktureringssystem för detta är inte heller möjligt. På grund av
ovanstående beslutades att neka RIS nerläggning av sidan.
9. Nästa möte
Den 19 juni klockan 19:00, telefonmöte
•

Mikael tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet

Lennart Henning
Sekreterare
Justeras:
Mikael Wiltander

Lars Bivstedt

Ordförande

Ledamot
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