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§1
Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte samt förklarade mötet öppnat.

§2
Val av justerare
Utsågs Hans Gunnarsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§3
Fastställande av dagordning
Fastställdes föreslagen dagordning.

§4
Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från sammanträde nr 2/2018, 2018-04-22. Protokollet kommenterades i
valda delar och lades därefter med godkännande till handlingarna.
Protokoll från möte nr 3/2018, 2018-05-22, kvarstår.

§5
Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Redovisning av inkomna/utgående skrivelser vilka inte behandlas under separata punkter.
Inkommande:
SBK:
Angående medverkan i SBKs program på Stockholm Hundmässa 2018, 8-9 december.
Med anledning av SBKs 100-års jubileum kommer programmet detta år omfatta en
form av historieuppvisning.
Till SSLO.
SBK:
Angående landslag till Nordiska Mästerskapet i bruks.
Till webbmaster.
SBK:
Angående statistik till SBKs hemsida.
Per uppfödare uppdaterad registrerings-, HD- samt MH-statistik för perioden 2006–
2015, vilken kommer att ersätta statistiken för 2005-2014 som nu finns på SBKs
hemsida.
Till avelskommittén.
Utgående:
SBK:
Av SBK kansli begärt yttrande över ansökan från Johan Andersson, exteriördomare,
om utökning av rasregister med riesenschnauzer, svart och p&s.
Ansökan kontrollerad av Brith, som även handlagt SRSKs svar. Tillstyrkan av ansökan
skickad till SBKs kansli 2018-04-30.

§6
Ekonomisk rapport
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i valda delar. Informerade Hans att
viss omdisponering av konton har skett med anledning av att Riesenshoppen inte längre kvarstår
inom SRSKs ansvarsområde. Lades rapporten därefter till handlingarna.

§7
Information /Rapporter
Informerade Mikael från deltagande vid SBKs Förbundskongress, som detta år präglades av
100-års jubiléeumet. Via bistånd av SBKs generalsekreterare Therese Palm fanns lokal för
rasklubbarna att ha sitt brukliga möte på fredag kväll. Dessvärre deltog endast 5 klubbar.
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§8
Genomgång övriga poster
Skedde en fortsatt genomgång av övriga poster, vilka svar som erhållits samt vilka vakanser som
ännu kvarstår.
a) Aktivitetsombud samt distriktsrepresentanter.
Representant i SBKs distrikt. Där LO finns utser dessa inom sig person att representera SRSK i sitt
distrikt samt närliggande. RIS = Blekinge, Skåne. SSLO = Stockholm, Sörmland, Uppsala, RIV =
Västra. Vidare att för de SBK Distrikt där LO inte finns att täcka, är SRSKs kontaktperson även
representant.
Benämningen Aktivitetsombud ändras till Kontaktperson. Följande har svarat ja till att kvarstå:
Tore Karlsson/Dalarna, Mikael Wiltander/Halland, Anders Falk/Småland, Susanne Lundberg/
Östergötland, Jenny Willman/Värmland (västra), Ylva Jonasson/Värmland (södra) samt Kent
Karlsson/Örebro. Kvarstår ännu vakans för några län.
b) Övrigt
Rasinformatör: Linda Sträng har svarat ja till att kvarstå.
Riesentrofén: Jörgen Hultberg har svarat ja till att kvarstå.
Uppdrogs till webbmastern att uppdatera hemsidan.
Förklarades paragrafen omedelbart justerad.

§9
Mästerskap
Riesen SM 2019
Diskuterades möjlig plats och arrangör för 2019 års SM. Grundbidrag från SRSK till arrangerande
lokalklubb kvarstår oförändrat. I det fall eventuellt andra oförväntade kostnader uppstår får fråga
om ersättning prövas utifrån bakomliggande orsak.
ISPU VM 2018
Av årsmötet fastställd budget för ISPU VM är totalt 45 000 SEK, varav 5 000 SEK för lagledare. I
summan för landslaget ingår anmälningsavgift.
-Landslagskläder: Till de som inte har landslagskläder sedan tidigare sponsras detta av Colmaint,
för vilket styrelsen framför sitt tack.
-Lagledare: Styrelsen fattar formellt beslut om person på denna post.
-Ekonomiskt bidrag: Inom beslutad budget fastställdes möjlighet till ekonomiskt bidrag enligt tre
olika nivåer av kvarstående medel efter att ersättning för anmälningsavgift avräknats.
Nivå 1:
Årets vinnare vid Riesen SM.
Nivå 2:
Pallplats vid ISPU VM 2017, ekipage som kvalat till SM.
Nivå 3:
Övriga anmälda.
Styrelsen ska informeras om deltagande, vilket sker genom att meddela Mikael.
För utbetalning av bidrag ska sedan reseräkning inlämnas.

§ 10
GDPR
Informerade Peter om den information om GDPR som skickats ut till respektive LO, samt om den
text som införts på SRSKs hemsida och på styrelsens mail.
Informerade Hans att SRSKs reseräkning kommer att ses över i samband med att GDPR text läggs
till.
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§ 11
Utvecklingsfonden
Redovisade Mikael sammanställning över de ansökningar som inkommit sedan fonden startade
samt vilka ansökningar som fått bifall respektive avslag.
Förelåg ansökan från Anette Nordahl om bidrag ur fonden för deltagande vid kurs i lydnad.
Beslöt styrelsen att av ansökt bidragssumma bevilja 1 400 SEK, vilket utbetalas efter att
deltagande har skett och rapport inkommit.
Förelåg ansökan från Ulla Mattsson om bidrag ur fonden för deltagande vid kurs i lydnad.
Beslöt styrelsen att av ansökt bidragssumma bevilja 1 600 SEK, vilket utbetalas efter att
deltagande har skett och rapport inkommit.
Förklarades respektive beslut omedelbart justerat.
Diskuterades fonden som så. Konstaterades att en utvärdering behöver ske innan beslut kan fattas
om eventuell fortsättning. Ambition och förhoppning är att SRSK ska kunna fortsätta med någon
form av utvecklingsfond.
§ 12
Exteriördomarkonferens 2019
Informerade Brith att Eva Liljekvist Borg tackat ja och är anmäld att vara SRSKs raspresentatör vid
exteriördomarkonferensen 2019. SBKs Utskott för avel och hälsa har meddelat att de kommer att
kalla kontaktpersoner samt raspresentatörer till ett telefonmöte efter sommaren. Syftet med
telefonmötet är att initialt gå igenom förutsättningar, kostnader, ev behov av hjälp från
rasklubbarnas sida, mm.
§ 13
RAS samt Lathunden
RAS/Rasspecifika avelsstrategier: Nu gällande version av SRSKs RAS är 2011 godkänd av SBK samt
SKKs Avelskommitté. Sedan dess har visst arbete pågått, men inte nått hela vägen till en
färdigställd uppdaterad version för styrelsen att fastställa. Detta har uppmärksammats av både
SBK samt SKK.
Informerade Brith att Linda Sträng meddelat sitt intresse för att ingå i avelskommittén och då
främst arbeta med översyn av RAS, men även delaktig i annat som ligger inom kommitténs
delegering. Linda ingick i den grupp som arbetade med RAS inför att nuvarande version
fastställdes 2011. Styrelsen finner detta utmärkt och beslöt att tillsätta Linda som ny ledamot i
avelskommittén med omedelbar verkan. Arbetet med RAS är ett prioriterat område och styrelsen
önskar efterhand information om hur arbetet fortlöper.
Lathunden: På grund av olika omständigheter saknas i Lathunden ännu flertalet resultat från de
exteriörbeskrivningar som har utförts. Att även kunna utvärdera våra hundars exteriör via
Lathunden är av stort värde för SRSK. Informerade Mikael att Titti Wikström meddelat sitt intresse
för att göra denna komplettering i Lathunden. Styrelsen finner detta utmärkt och beslöt att
fastställa uppdraget.
§ 14
Medlemsmöte
Den 14 juni har Hans via mail skickat ut kallelse med dagordning till medlemsmötet i Kopparbo
den 17 juli. Dagordningen har uppdaterats med de punkter för personval som hänskjutits från
årsmötet. Inom styrelsen sker kontakt avseende förslag till mötets ordförande och sekreterare.
4

§ 15
Övriga frågor
Informerade Brith om endagssymposium i Uppsala den 20 oktober, som Hundgenetikgruppen vid
Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet kommer att genomföra i samverkan med
Svenska Kennelklubben. Hundgenetikgruppen arbetar med att leta efter genetiska orsaker för
olika sjukdomar hos hunden.
Vid symposiet kommer pågående forskning, tillgängliga genetiska tester, mm, att presenteras.
I detta ingår det projekt avseende hypothyroidism som riesenschnauzer, svart sedan många år har
ingått i, med fint bistånd från både uppfödare och hundägare. Symposiet kan med detta vara
intressant för klubbens uppfödare.
Beslöt styrelsen därför att bidra med anmälningsavgiften för de uppfödare som vill delta vid
symposiet. Anmälan om deltagande Hans tillhanda senast 15 juli, varefter SRSK anmäler samt
betalar avgiften. Uppdrogs till Hans att skicka ut information om detta till uppfödarna.
Förklarades beslutet omedelbart justerat.

§ 16
Nästa möte
Datum för nästa möte är måndag 27 augusti, kl 19.00, via telefonmöte.

§ 17
Mötets avslutande
Tackade ordföranden för ett väl genomfört möte, varefter detta förklarades avslutat.

Justeras:
Mikael Wiltander
Ordförande

Vid protokollet:
Hans Gunnarsson

Brith Andersson
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