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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och särskilt till de nya medlemmarna i 

styrelsen. Därefter förklarades mötet öppnat.  

 

 

2. Val av protokolljusterare 

Kerstin Petersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade att Motioner och revidering inför SBK:s kongress under punkten 

8. Övrig läggs som en egen punkt. Därefter fastställdes dagordningen.  

 

 

4. Föregående mötesprotokoll 5/10 samt konstituerande och årsmötesprotokoll 

Ordförande föredrog föregående protokoll från styrelsemöte i Uppsala där fokus låg på 

medlemsavgifter, annonspriser och uppdatering av uppfödarlistan på hemsidan. Vidare 

informerades om beslutet att från 1 januari 2011 utbetala ett bidrag omfattande 4000: - 

till SSLO och Riesen i Väst att användas för omkostnader i samband med mässor. 

Därtill lyftes frågan att lokalt anordnade utställningar går med ekonomisk förlust 

vilket styrelsen bör ha i åtanke vid genomgång av motioner inkomna till SBK inför 

kongressen.  

 

Beslut 1: Ordförande och kassör fick i uppdrag att kontrollera medlemsavgifter då 

informationen i RiesenNytt och på hemsidan www.afrs.se inte korrelerar.  

 

Beslut 2: Ordförande fick i uppdrag att kontakta redaktör för RiesenNytt, Jenny 

Willman, och Nunne Bard, Bardlands kennel, inför en artikel om Riesenschnauzer till 

tidningen Brukshunden.  

 

Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 

 

Årsmötesprotokollet behandlades ej då det ska godkännas av medlemsmötet i 

Kopparbo.  

 

Protokollet från det konstituerande mötet föredrogs och godkändes av mötet.  

 

 

5. Inkommande post 

SBK 1/2011 Tävlingsprogram 2011 

SBK 2/2011 Förslag till förbundsstyrelsen 

SBK 3/2011 Kallelse till SBK kongress 

SBK 4/2011 Remiss ang. championatbestämmelser 

SBK 5/2011 Info ang. resultatredovisning 

SBK 6/2011 Info beträffande när utländska blandraser skall tävla i Sverige 

SBK 7/2011 Inbjudan till Rasklubbsträff 

http://www.afrs.se/
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SBK 8/2011 Inbjudan till RAS/RUS konferens 

SBK 9/2011 Påminnelse inför anmälan av kongressdeltagare 

SBK 10/2011 Info om nytt ansökningsförfarande vid tävlingar o prov 

SBK 11/2011 SBK-info 1/2011 

SBK 12/2011 Info till utställningsansvariga 

SBK 13/2011 Nya anvisningar MH 

SBK 14/2011 Ang ansökan om prov till 2012 

SBK 15/2011 Svar ang. remiss avseende championatbestämmelser 

Gina Sjölin 16/2011 Förfrågan att stå med på AfRS trimlista 

SBK 17/2011 Fastställande av Normalstadga för AfRS 

 

Beslut 3: Mötessekreterare skickar ut nya stadgarna samt fastställandet från SBK till 

samtliga i styrelsen.  

 

 

 

6. Utskickad post 

AfRS 1/2011 Svar till Gina Sjölin 

AfRS 2/2011 Svar till SBK att vi antagit de nya stadgarna 

AfRS 3/2011 AfRS svar på remiss ang. revidering av MT 

AfRS 4/2011 Förfrågan till Ralf Achilles ang. medlemskap i ISPU 

AfRS       5/2011     Rapport från LO konferens 

 

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

a) Kassörens redogörelse  

    

Carl-Erik föredrog resultatrapporten för perioden 2011-01-01– 04-15. 

Styrelsemötet godkände resultatrapporten varefter den lades till handlingarna. 

 

b) Ändring av beslut konstituerande mötet  

 

Beslut 4: Efter begäran Annelie Byfeldt beslutade styrelsemötet enhälligt att § 6 c) i det 

konstituerande mötet ändra firmatecknare från Annelie Byfeldt till Bertil Rodén f. 

440408-2499 avseende Plusgiro läger.  

 

Punkten förklarades är omedelbart justerad.  
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      RUS 

      Rasklubbsträff 8 april 2011 

Ordförande informerade om träffen där huvudparten berörde uppfödarutbildning där 

det även finns ett framtaget utbildningsmaterial. I dagsläget saknas underlag i 

Riesenklubben för att genomföra utbildning i egen regi men den kan samordnas i regi 

med annan rasklubb.  

 

Beslut 5: Rekommendationer kommer att lämnas till uppfödarna om centrala 

utbildningar i SKK regi. 

 

En rasmonter för Riesenschnauzer kommer att finnas på plats vid SM i Skara som går 

den sista helgen i augusti 2012. 

 

Agrias har gett klartecken att deras hälsoprofiler för olika raser kan läggas in på 

www.afrs.se vilket kommer att ske samtidigt och tillsammans med resultatet av AfRS 

egna hälsoenkät.  

 

Tävling mellan klubbarna om vilken som ökar medlemsantalet mest. År 2010 vann 

Kelpieklubben. Tre gånger om året ska medlemsantalet meddelas till Kelpieklubben 

för att hålla tävlingen vid liv. Det konstaterades att den klubb som vinner även får 

ansvaret att samordna tävlingen nästkommande år.  

 

  RAS/RUS konferens 9-10 april 2011 

Ordförande redogjorde om konferensen som i stort handlade om: 

 Föreläsning av polisinspektör och hundförare Leif Karlsson på temat ”Farliga 

hundar” och problematiken som omgärdar detta.  

 Tik som är parad får inte delta på MH.  

 Valptester är under framtagande av SBK – i förslaget ska en utomstående, neutral 

person genomföra testen. Den kommer inte att vara obligatorisk.  

 Revidering av MH till 2012 som inte kommer att medföra några större 

förändringar utan tanken är att MH ska likriktas i Sverige.  

 Tre MH konferenser som är obligatoriska för beskrivare är utsatta. Om beskrivarna 

inte deltar så kommer de att avregistreras för SBK:s register.  

 Funktionsprov (mellan 4-10 mån) som komplement till MH behandlades. En 

grupp är tillsatt att omarbeta provet (som aldrig använts). Gruppens arbete 

redogjordes på konferensen.  

 Ändringar avseende officiella utställningar ska anmälas i augusti månad året innan 

de ska genomföras. När det gäller inofficiella utställningar så finns särskilda regler 

för anordnande.  

 Det kommer att bli möjligt till digital resultatrapportering där lydnad, utställning o 

viltspår blir pilotprojekt. Lösenord ansöks från SKK, Håkan Ericsson 

hakan.ericsson@skk.se . Manuell inrapportering kommer att avgiftsbeläggas med 

50: - per ekipage och den digitala med 30: - per ekipage.  

 På alla SKK utställningar ska det finnas möjlighet att exteriörbeskrivna sina 

hundar. På alla utställningar ska en godkänd mätsticka finnas tillgänglig.  

 

http://www.afrs.se/
mailto:hakan.ericsson@skk.se
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 Beskrivningen kostar 150: - varav 75: - går till beskrivaren. Beskrivningen görs av 

domaren (svensk domarlicens). Mätsticka kan köpas av SKK. Anmälan görs 6 

veckor i förväg. Arrangören ansvara för att resultatlistor fylls i och skickas in. Det 

är viktigt att endast protokoll från SKK hemsida används. 

 Exteriördomarkonferens kommer att hållas i oktober 2012. 

 SLU har fått forskningsbidrag till projekt avseende – melanom, sköldkörtel, 

klokapselavlossning, epilepsi.  

 

 

Hälsoenkäten inför Riesenlägret 

Hälsoenkäten kommer att delas ut vid årets Riesenläger där frågorna kommer att 

fokusera vad har hänt/inte hänt med hunden/hundarna den senaste 12 månaders period. 

Alf ansvarar för revidering av enkäten med tillägg om mentalt sund Riesen där 

frågeställningar hämtas, med samtycke, från Collieklubbens arbete Mentalt sund 

Collie. 

 

 

Avelskommittén 

  Hälsoprojekt SLU – RN, Webben? 

Vid SLU pågår ett flertal projekt ang. riesen. Frågor har skickats ut till urval av 

medlemmarna i AfRS. Alf ansvarar för att det annonseras i RiesenNytt och på 

hemsidan www.afrs.se med uppmaning att besvara enkäterna.   

 

 Uppfödarmöte 2011 Kopparbo 

Delegerat till Linda Sträng att arrangera– hon återkommer med datum efter kontakt 

med lägerkommittén för att det inte ska krocka med andra aktiviteter. Styrelsen var 

enig att det är viktigt att avsätta tid så diskussioner hinner avslutas.  

 

 

  PR/Info 
   PR material/monter för större arrangemang  

Anders Brorsson kommer att delta vid Kopparbolägret för inspelning av DVD.  

       

 

Riesennytt 

Redaktören för RiesenNytt, Jenny Willman, har problem med att manusstoppet inte 

respekteras. Styrelsen är enig om att det är viktigt att kommunicera med Jenny 

Willman om man blir sen med material som ska publiceras.  

  

 

      Hemsidan 

      Redogöresle efter träff med Charlotta 

Ordförande informerad om en träff med webbredaktör, Charlotta Eriksson, där de 

enats om att hemsidan ska uppdateras för att göra den aktuell. Det är viktigt att alla tar 

ansvar att uppdatera de uppgifter som finns.  

 

http://www.afrs.se/
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      MH Redovisning 

Beslut 6: Styrelsen beslutade enhälligt att MH redovisas på hemsidan www.afrs.se 

med profiler från olika avelshundar och kennlar. Gunnar Skatt får ansvaret att 

sammanställa de officiella uppgifter som finns på SKK:s hemsida. Information om 

detta ska publiceras i RiesenNytt.   

 

 

      Förlagsartiklar 

Tips på nya artiklar lämnas till Gerd Roden. 

 

 

Test och beskrivning 

Maj Johansson har avsagt sig uppdraget som ansvarig. Alf Karlström och Åsa Björk 

får i uppdrag att ta fram namnförslag på efterträdare.  

 

 

      Tävlingssektorn 

      ISPU 

Elisabeth Asplund ansvarar att ansökan och medlemskapet är klart till Kopparbolägret. 

 

      IPO VM – Ansökan SKK om sponsring 

 Ej aktuellt i dagsläget.  

 

      IPO VM – Ansökan om bidrag från AfRS  

Ej aktuellt i dagsläget.  

 

Svenska Draghundsportförbundet   

Medlemskap ansökt. Det konstateras att många riesen är framgångsrika i området. 

Medlemskapsåret löper juni – juni. Elisabeth Asplund ansvarar för ansökan och att 

medlemskapet är klart till Kopparbolägret.  

 

      RiesenSM 2011 och 2012  

 2011: Planeringen fortlöper enligt plan. Ansvarig Bruks/lydnad/kring arrangemang är 

Hans Glamsare och för IPO ansvarar Jörgen Lindholm. 

 

2012: Vice ordförande, Bo Nilsson, har genom kontakt med Lars Anders Andersson 

fått besked att Herrljunga BK åtagit sig arrangemanget. Det är inte klart vem som 

ansvarar för IPO. Bo behåller frågan och fortsätter undersöka.        

 

Utställningar 

En allmän diskussion om vilka utställningar inom AfRS regi som vi ansökt om inför 

2013 samt när sista ansökningsdatum för utställningar år 2014 infaller. 

 

 

 

 

http://www.afrs.se/
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LO/RoR 

      Vilande LO:n 

Det LO som tidigare varit vilande har inte antagit de nya stadgarna varför de inte är att 

betrakta som LO inom AfRS. Styrelsens målsättning är att omvandla dessa till 

aktivitetsområden.  

 

      LO möte på Riesenlägret  

Kerstin Petersson förbereder LO mötet och tar kontakt med lägerkommittén för att 

synkronisera mötet så det inte krockar med redan inplanerade aktiviteter. Vid mötet 

kommer medlemsavgifter och medlemsregistrering i LO områdena att diskuteras. 

Mötet annonseras på anslagstavlan i Kopparbo.  

 

Beslut 7: I nästa RiesenNytt ska en uppmaning till alla medlemmar att publiceras där 

de uppmanas att ansöka om medlemskap i ett lokalområde. Kerstin Petersson får 

uppdrag att ta fram text till manusstoppet till 1 maj.   

 

 

      Utbildning 

Åsa Björk kommer att delta på en utbildning för utställningsansvariga. Hitintills har 

hon deltagit på en informationsträff om nya regler avseende hundars beteende på 

utställning. Åsa kontaktar utställningsansvarig Titti Wickström för att utröna om AfRS 

har auktoriserade utställningsansvariga. Sekreterare Lotta Persson informerade att 

Gurtie Johansson är auktoriserad. Åsa kommer framledes att ha uppsikt över vilka 

regler och krav som ställs i samband med utställningar. Ordförande informerade att en 

utvärdering kommer att ske av de nordiska ländernas regler under 2011 o ev. 

revidering inför 2012.  

 

 

      Riesenlägret 

Planeringen fortgår enligt plan. Den ekonomiska uppföljningen ska ske i samråd med 

kommittén och ordförande Alf Karlström och kassör Carl-Erik Blomqvist.  

 

 

      VU-rapporter 

 Utgår.  Beslut om Svenska Riesenschnauzerklubbens säte fr.o.m. mars 2011 togs i 

samband med årsmötet.   
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8. Motioner och revidering inför SBK:s kongress 

Ordförande sammanfattade de handlingar som utkommit inför SBK kongressen. Vice 

ordförande Bo Nilsson kommer att representera AfRS vid kongressen. Särskild 

uppmärksamhet riktades mot motioner och workshopen. 

 

Motioner: 
Motion 1: Bifaller förbundsstyrelsens yttrande 

Motion 2: Bo får fritt mandat att rösta i frågan 

Motion 3: Bo får fritt mandat att rösta i frågan 

Motion 4: Bifaller motionären. Bo får fritt mandat att rösta i ev. uppkomna avgiftsnivåer.  

Motion 5: Bifaller motionären. Bo får fritt mandat att rösta i ev. uppkomna avgiftsnivåer. 

Motion 6: Bifaller motionären. Bo får fritt mandat att rösta i ev. uppkomna avgiftsnivåer. 

Motion 7: Bifaller motionären. Bo får fritt mandat att rösta i ev. uppkomna avgiftsnivåer. 

Motion 8: Bifaller motionären. Bo får fritt mandat att rösta i ev. uppkomna avgiftsnivåer. 

  

 

Workshop: 

Styrelsen är negativt inställd till höjningar av centrala avgifter.  

Bo får med sig frågeställningen ”Hur kan man minska kostnaderna?” 

 

 

9.  Övriga frågor 

      Organisation 

Ordförande överlämnade förslag på organisation för AfRS:  

 

 ändra ROR-områden till Aktivitetsområden med krav att minst en aktivitet anordnas 

per år.  

 Ny Avel och Hälsa där test/beskrivning, avel och ras info ingår. 

 Utbildning handläggs gemensamt i styrelsen 

 Tävlingskommitté 

 Utställningskommitté 

 PR/Info 

 Lägerkommitté 

 VU 

 

En allmän diskussion följde om framtida struktur och inriktning. 

 

Beslut 8: Styrelsens målsättning är att ändra ROR till Aktivitetsområden. Information 

kommer att lämnas på medlemsmötet i Kopparbo. Styrelsens intentioner är att informera 

och försöka rekrytera aktivitetsombud under lägerveckan. Bo Nilsson får uppdraget. 

Kerstin Petersson och Alf Karlström får i uppdrag att ta fram en medlemsförteckning 

indelad i efter postnummer i regioner/områden för att synliggöra antalet medlemmar inom 

desamma.  

 

Organisationsschemat ska publiceras på hemsidan. Alf undersöker och ansvarar för detta. 
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 Medlemsmöte i Kopparbo 12 juli 2011 

 

Beslut 9: Kallelse till medlemsmöte i Kopparbo 12 juli 2011 ska publiceras i nästa 

RiesenNytt.  

 

Beslut 10: Avtackning av tidigare ordförande Elisabeth Asplund kommer att ske på 

medlemsmötet i Kopparbo. Styrelsen fattade ett enhälligt beslut att föreslå årsmötet 2012 

att tilldela Elisabeth ett hedersmedlemskap enligt § 3 i stadgarna. Ett förtjänsttecken 

kommer att utdelas vid medlemsmötet. Lotta Persson ordnar med övrig gåva.  

 

 

 Ansvarig kontaktperson inrapportering utställningsresultat 

a) Antal AfRS utställningar per år 

b) Kopparboutställningens framtid 

 

Frågorna hänskjuts till nästa möte i Kopparbo. 

 

 

10.  Nästa möte 

 9 juli 2011 kl. 1100, Röda Villan, Kopparbo 

 

Inplanerade möten: 

 16 oktober 2011 kl 1500, Telefonmöte. 

 28-29 januari 2012. Tid och plats bestäms senare.  

 

 

11.  Avslutning 

 Ordförande tackade Lotta Persson för arrangemanget inför och under styrelsemötet. 

Därefter avslutades mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Pia Vevle    Alf Karlström 

Pia Vevle    Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

Kerstin Petersson 

Kerstin Petersson    

protokolljusterare  
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Bilaga 1: Beslutslista från Styrelsemöte no. 1/2011 
 

 

Beslut 1: Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att kontrollera 
medlemsavgifter då informationen i RiesenNytt och på hemsidan www.afrs.se inte 

korrelerar.  

 

 

 

Beslut 2: Ordförande fick i uppdrag att kontakta redaktör för RiesenNytt, Jenny 
Willman, och Nunne Bard, Bardlands kennel, inför en artikel om Riesenschnauzer till 

tidningen Brukshunden.  

 

 

 

 Beslut 3: Mötessekreterare skickar ut nya stadgarna samt fastställandet från SBK till 

samtliga i styrelsen.  

 

 

 

Beslut 4: Efter begäran Annelie Byfeldt beslutade styrelsemötet enhälligt att § 6 c) i 
det konstituerande mötet ändra firmatecknare från Annelie Byfeldt till Bertil Rodén 

avseende Plusgiro läger. 

 

Punkten förklarades är omedelbart justerad.  

 

 

 

Beslut 5: Rekommendationer kommer att lämnas till uppfödarna om centrala 

utbildningar i SKK regi. 

 

 

 

Beslut 6: Styrelsen beslutade enhälligt att MH redovisas på hemsidan www.afrs.se 
med profiler från olika avelshundar och kennlar. Gunnar Skatt får ansvaret att 

sammanställa de officiella uppgifter som finns på SBK:s hemsida. Information om 

detta ska publiceras i RiesenNytt.   

 

 

 

Beslut 7: I nästa RiesenNytt ska en uppmaning till alla medlemmar att publiceras där 

de uppmanas att ansöka om medlemskap i ett lokalområde. Kerstin Petersson får 

uppdrag att ta fram text till manusstoppet till 1 maj.   

 

http://www.afrs.se/
http://www.afrs.se/
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Beslut 8: Styrelsens målsättning är att ändra ROR till Aktivitetsområden. Information 

kommer att lämnas på medlemsmötet i Kopparbo. Styrelsens intentioner är att 

informera och försöka rekrytera aktivitetsombud under lägerveckan. Bo Nilsson får 

uppdraget. Kerstin Petersson och Alf Karlström får i uppdrag att ta fram en 

medlemsförteckning indelad i efter postnummer i regioner/områden för att synliggöra 

antalet medlemmar inom desamma.  

 

Organisationsschemat ska publiceras på hemsidan. Alf undersöker och ansvarar för 

detta. 

 

 

 

Beslut 9: Kallelse till medlemsmöte i Kopparbo 12 juli 2011 ska publiceras i nästa 

RiesenNytt.  

 

 

 

Beslut 10: Avtackning av tidigare ordförande Elisabeth Asplund kommer att ske på 

medlemsmötet i Kopparbo. Styrelsen fattade ett enhälligt beslut att föreslå årsmötet 

2012 att tilldela Elisabeth ett hedersmedlemskap enligt § 3 i stadgarna. Ett 

förtjänsttecken kommer att utdelas vid medlemsmötet. Lotta Persson ordnar med övrig 

gåva.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Pia Vevle    Alf Karlström 

Pia Vevle    Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

Kerstin Petersson 

Kerstin Petersson    

protokolljusterare   


