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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens  
styrelsemöte 2020-03 -19. 
SRSK nr 2/2020. 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Elin Carlsson, Charlotta 
Bergqvist, Brith Andersson, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg och Malou Jacobsson.  
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2 Val av justerare 
Karin Grönvall väljs till att jämsides med ordförande justera protokollet.  
  
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställs med tillägg § 8, fastställande av VU samt representanter till SBK centralt 
   
  
§ 4 Föregående protokoll  
Protokoll SRSK 1/2020, inget att tillägga, läggs till handlingarna. 
Årsmötesprotokoll inkl. bilagor klart, läggs till handlingarna.  
 
§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
Finns inga 
	
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
Inkomna: Från SKK; Råd och riktlinjer från SBK och SKK ang. Covid 19 
Inkomna; Från SKK; Samtliga utbildningar och kongresser inom SKK och SBK är inställda tills vidare 

 
§ 7 Ekonomi 
Kassör Karin Grönvall går igenom det aktuella ekonomiska läget.  
Se bilaga 1 och 2. 
Klart hos banken, firmatecknare 2020 klar.  
Extrakonto för utställning/ Kopparbo har avslutats. 
Styrelsearvode utgår enbart vid fysiska möten. Karin ordnar och betalar ut för 2019. 
  
§ 8 Fastställande av VU representanter till SBK centralt 
Ordförande Peter Lind, Kassör Karin Grönvall & Charlotta Bergqvist väljs till VU. 
RASK 2.0, Charlotta Bergqvist och Peter Lind fastställs till administratörer. 
Ordförande Peter Lind representerar i förbundsstyrelsens dialoggrupp  
Ändring i SBK online är gjord av Karin Grönvall. 
Brith uppdaterar funktionärsposterna till SKK.  
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§ 9 Draghundsektion, SDSF 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag från draghunssektorn att ”som medlem i Svenska 
Draghundsportförbundet förbinder vi, SRSK, oss att i vår idrottsliga verksamhet tillämpa de regler 
som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF's och SDSF's stadgar bygger." 

 
 

§ 10 Rasutvecklingssektorn    
a)Avelskommittén 2020  
    består av Charlotta Bergqvist (sk), Linda Wikström Sträng och Brith Andersson 
 
b)Test och beskrivning 
    Kent Karlsson  
 
c)Utställning 
   Brith Andersson (sk) 

 
Samtliga parter a, b, c tillfrågade och beslut i frågan fattas enhälligt av styrelsen.   
 
§ 11 Tävlingssektorn 
a)Dragkommittén 
   Anna Carin Lönn (sk) och Hans Gunnarsson  

 
b)IGP-kommittén  
    Gunilla Stare (sk), Wenche Jacobsen, Annika Holmgren och Peter Lind  
 
c) Tävlingskommitén 
     Malou Jacobsson (sk) och Marie Lind 

 
Samtliga parter a, b, c tillfrågade och beslut i frågan fattas enhälligt av styrelsen 
 
§ 12 PR-/Infokommittén 
Jenny Willman (sk), Peter Lind (webmaster), Fredrik Holmberg(webmaster) och Marie Lind. 
 
§ 13 Mästerskap 
a)Riesen SM 
Ingen klubb har åtagit sig mästerskapet 2020. Styrelsen beslutar att ställa in 2020 års 
Rasmästerskap med anledning av brist på klubbar samt rådande Covid 19 situation och satsa på 
2021. Information till medlemmarna skickas ut via FB och nyhetsbrev. Förfrågan till klubbar för 
2021 bör ske inom kort, förslagsvis av de personer som redan haft kontakt med diverse klubbar. 
Frågan tas upp till diskussion på kommande medlemsmöte.  
 
b)ISPU VM 
IGP kommittén arbetar fortsatt för kommande ISPU VM samt för att skaffa sponsorer för ISPU 
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§ 14 Övriga frågor 
Samtliga aktiviteter är inställda under våren, delegatmöte och utställningar.  
 
Kontaktpersoner/aktivitetsombud kontaktade av Jenny Willman, väntar på svar. Frågan ställs om 
vilken funktion dessa har. Skall aktivitetsombuden vara kvar, vilken funktion har det? Frågan förs 
över till kommande möte. 
 
§ 15 Nästa möte  
Bestäms till tisdag den 5 Maj klockan 19.30.  
  
§ 16 Mötets avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
Peter Lind/ ordförande                                                           Karin Grönvall/ justerare 
 
…………………………………………………………………………………     …………………………………………………………………. 
 
Elin Carlsson /sekreterare  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 


