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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och förklarades mötet öppnat.  

 

 

2. Val av protokolljusterare 

Gunilla Lindblom och Carl-Eric Blomqvist valdes att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

2b) Då Åsa Björk avsagt sig uppdraget och medlemskap i AfRS så går Gunilla 

Lindblom går in som tjänstgörande ledamot vid dagens styrelsemöte. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Följande lades till dagordningen under punkten Övrigt: 

 Övriga frågor ang. AfRS Trofén.  

 Hedersmedlemskap Elisabeth Asplund 

 Styrelsens ståndpunkt till Facebook  

 

Efter tilläggen godkändes dagordningen varefter den fastställdes. 

 

 

4. Föregående mötesprotokoll  

Beslut 2 föregående protokoll: Kan hantera en subventionerad avgift från uppfödarna 

för att stimulera medlemskap för att få nya medlemmar.  

 

Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 

 

 

5. Inkommande post 

C Bergqvist    77/2011               Motion till årsmötet 2012  

H Theorin 78/2011 Ansökan om bidrag för Vindelälvsdraget 2012  

Draghundsport- 

Förbundet 79/2011 Årsstämma 2011 

SBK 80/2011 Svar ang lokalområdes rätt att arrangera prov 

SBK 81/2011 Anmälan för oacceptabelt beteende 

SBK 82/2011 SBK info 7/2011 

Dolphin 83/2011 Inbjudan att få ha rasmonter på SM2012  

SBK 84/2011 Påm on svar ang förslag till valberedningen 

SBK 85/2011 SBK-info 8/2011 

Sv Bouvier- 

Klubben 86/2011 Ang nya startavgifter o arvoden 

SBK 87/2011 SBK-info 8 /2011 

SBK 88/2011 Film om nya valptesten 

SBK 89/2011 Viktig info inför 2012  
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6. Utskickad post 

AfRS 23/2011 Info om AfRS till Int Schnauzer Pinsher Union 

AfRS 24/2011 Svar ang bidrag till Vindelälvsdraget 

AfRS 25/2011 Utskick samt protokoll till aktivitetsombud 

AfRS 26/2011 Svar från AfRS ang startavgifter o arvoden 

AfRS 27/2011 Rasspecifik avelsstrategi skickad till SBK 

AfRS 28/2011 AfRS synpunkter ang normalstadgar  

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Kassörens redogörelse 

Carl-Eric föredrog resultat och balansrapporten för år 2011. Därefter godkände 

styrelsemötet de ekonomiska rapporterna varefter de lades till handlingarna. 

 

 

Budget 2012, Inriktning 2013 

Beslut 1: Styrelsens förslag till budget 2012 och inriktning för år 2013 fastlades. 

 

Beslut 2: Kassören får i uppdrag att överföra 50 000:- från postgirot till sparkonto 

företag. 

 

Beslut 3: delta med rasmonter på Bruks-SM. Rasmontern är gratis men önskan om 

annonsering i tidning och hemsida. Beslut att köpa annons hemsida för 1000 med 

länk till AfRS hemsida.  

    

 

RiesenNytt – annons- och prenumerationspriser 

En allmän diskussion om annons- och prenumerationspriser fördes varefter 

följande beslut togs. 

 

Beslut 4: För att annonsera valpannonser i RiesenNytt måste kriterierna för 

avelskraven vara uppfyllda. Priser höjs helsida 500 för medlem 1000 för icke 

medlem. Halvsida 350 och 750 icke medlem. Kvartsida 250 och 500 för icke 

medlem. 

 

 

Medlemsavgifter 2013 

Styrelsens förslag är att inte höja medlemsavgifterna men om det sker en höjning 

centralt höjs avgiften med motsvarande.  
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      RUS 

      Fastställande av RAS 

Styrelsen har godkänt och fastställt RAS. RAS är inskickat till SKK o SBK och 

styrelsen inväntar kommentarer från SKK och SBK. 

 

       

 Avelskommittén 

 RAS – arbetsgruppen 

Arbetsgruppen kvarstår men är i nuläget vilande i väntan på uppdatering. Styrelsen 

riktar ett tack till alla som deltagit i framtagandet av RAS. 

 

      Hälsoenkäten – hur arbetar vi vidare 

Ordförande varit i kontakt med försäkringsbolag för att undersöka ett framtida 

samarbete. Agrias statistik stämmer inte överens med de uppgifterna som framkommer 

i hälsoenkäten. Detsamma gäller för Sveland försäkring. De senare har visat intresse 

på ett eventuellt framtida samarbete bl.a. kring hälsoenkäter och de vill ha ett möte för 

att ta del av vilka punkter som är av vikt för Sv. Riesenschnauzerklubben. 

 

Beslut 5: Ordförande får i uppdrag att fortsätta samtalen med Sveland försäkring. 

 

 

 Hälsoprojekt SLU 

Beslut 6: I nästa nummer av RiesenNytt ska en blänkare om pågående hälsoprojekt 

avseende riesenschnauzer vid SLU att publiceras. SLU vill ha kontakt med friska 

hundar över 7 år.  

 

 

  Utställningsansvarig 

Totalt kommer fyra utställningar (Timrå, Västra, Kopparbo och SSLO) att anordnas i 

Svenska Riesenschnauzerklubbens regi under 2012.  

      

 

 Kopparboutställningen 2012 – kommitté. 

 

Beslut 7: Sekreteraren får i uppdrag att kontakta Titti Wickström ang. utställningen i 

Kopparbo för att utröna hur planeringen går då det tidigare varit svårt att få fram 

ansvariga till Kopparboutställningen.  

 

  

 PR/Info 
 Artikel om rasen riesenschnauzer i tidningen Brukshunden 

Ordförande o Jenny Willman kommer att gemensamt skriva en artikel med betoning 

på rastypiskt beteende och AfRS med lokalområden. 
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      PR-material/monter för större arrangemang 

DVD-filmen om riesenschnauzer är under produktion av Anders Brorson och ett 

utkast kommer att vara klart till årsmötet. Det kommer att bli två filmer där en är en 

informationsfilm och en visar riesenschnauzer i arbete. DVD:n kommer att 

kompletteras med mer material som visar riesenschnauzer i arbete.  

 

Beslut 8: Ordförande tar kontakt med Anna-Carin Lönn för att få med material om 

riesenschnauzer som draghund. 

 

       

Riesennytt 

Inget att rapportera.  

 

      Hemsidan 

Styrelseprotokollen för år 2011 är inlagda på hemsidan www.afrs.se .  

 

 

      Förlagsartiklar 

      Nya artiklar  

Gerd vill ha in förslag på nya artiklar till Riesenshopen. I diskussionen som följde 

framfördes förslaget att ta fram hundförarvästar med tryck.  

 

Beslut 9: Styrelsen beslutade att be respektive lokalområde lämna förslag på nya 

artiklar till Gerd.  

 

Beslut 10: Tryck på hundförarvästar kommer att tas upp till diskussion på årsmötet i 

Botkyrka BK med utgångspunkt från utformning, likriktning och LO-anknytning.   

 

 

Test och beskrivning 

Ansvarig 

Det har inte inkommit några namnförslag på någon som kan/vill ansvara för test och 

beskrivning inom Svenska Riesenschnauzerklubben. Ordförande förbereder det 

fortsatta arbetet att söka efter ansvariga. Verksamhetsberättelser för år 2011 o 

verksamhetsplan för år 2012 är upprättad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afrs.se/


 

           SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
 

                              SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer  

  Protokoll no. 4/ 2011 
 

      Tävlingssektorn 

       ISPU – Internationale Schnauzer-Pinscher Union. 

Medlemsansökan är inskickad av Elisabeth Asplund för Svenska 

Riesenschnauzerklubbens räkning.   

 

SDSF – Svenska Draghundsportförbundet 

Svenska Riesenschnauzerklubben är medlemmar av SDSF och Anna-Carin Lönn har 

representerat föreningen vid årsstämman. Styrelsen utsåg vid förra styrelsemötet 

Anna-Carin Lönn till föreningens kontaktperson gentemot SDSF.  

       

 

Draghundsgruppen 

Vice ordförande undersöker möjligheterna att bilda en draghundsgrupp som ansvarar 

för barmark- och drag.  

      

 Riesen- SM 2012 i Vårgårda/Herrljunga. 

Det är klart med domare vid Riesen-SM. Kerstin Petersson informerade om att ett 

möte har genomförts med Herrljunga BK som kommer att ansvara för bl.a. spåren. 

Lydnaden kommer att hållas på Tånga Hed, Vårgårda. Herrljunga BK ombesörjer att 

material kommer till Tånga (hopp, stege). Planeringen pågår. 

 

 

       

LO/Aktivitetsombud 

Aktiviteter 2012 

 

Beslut 11: Kerstin Peterson tar kontakt med aktivitetsombuden för att få datum för 

aktiviteter under år 2012. Kassör får i uppdrag att ta fram medlemsförteckning för att 

underlätta arbetet. Målet är att publicera en annons i nästa RiesenNytt där 

aktivitetsombuden presenterar ett datum för aktivitet.  

 

 

 

      Utbildning 

      Inget att rapportera.  

 

 

      Riesenlägret 

Verksamhetsberättelse för år 2011 och verksamhetsplan för år 2012 har inkommit. Det 

konstateras att riesenlägret 2012 går av stapeln vecka 29.  

 

 

      VU-rapporter 

Ordförande informerade om VU beslutet att hedra Ralf Achilles insatser i föreningen 

genom en krans vid dennes begravning.  
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      Inkomna motioner 

      Yttrande över inkommen motion 

Styrelsens yttrande: Styrelsen tillstyrker den inkomna motionen och föreslår en 

avstängning på 1 år från uppfödarlistan om en hund med avbrutet MH eller kryss i ruta 

5 i momentet skott använts i aveln. Avstängningen räknas från det datum valpkullen 

föds.   

 

 

Övriga frågor 

Avgående styrelseledamot 

Åsa Björk har inte förnyat sitt medlemskap från 2011-09-30 och kan därför inte sitta 

kvar i styrelsen.  

       

 

Organisationskonferensen 4-5 feb 2012 

Ordförande kommer att delta i organisationskonferensen.  

 

 

      Rasklubbsträffen 3 feb 2012 

Genomgång av de frågeställningar som kommer att hanteras på rasklubbsträffen. 

 

 

      Årsmötet den 17 mars 2012 på Botkyrka BK 

Sekreterare tar kontakt med SSLO för att beställa förtäring etc. Ressätt bestäms 

närmare årsmötesdatumet. Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan senast 14 

dagar innan mötet.  

 

 

       Annonspriser på hemsidan 

 

Beslut 12: För att ha en valpannons på hemsidan fordras att man står på uppfödarlistan 

 

 

 

      Äskande om ytterligare bidrag vid Hundmässan från SSLO 

 

Beslut 13: Styrelsen tillstyrker det äskade bidraget om 3 232 kronor för att det avser 

nyinvestering av material. Styrelsen förutsätter att det årliga bidraget om 4000 kronor 

täcker kostnaderna framgent.  

 

 

 Hedersmedlem 

Beslut14: Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att utse f.d ordförande Elisabet 

Asplund till hedersmedlem i AfRS med motiveringen långvarigt engagemang i AfRS 

styrelse. 
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AfRS Trofén 

Gunilla redogjorde om frågeställningar ang trofen och annan tävlingsmeritering, 

korning än som framkommer på hunddata.  

 

Beslut 15: Vice ordförande får uppdraget att kontakta Jörgen Hultberg som ansvarar 

för trofen för att utreda frågan.  

 

 

Facebook 

En allmän diskussion fördes om föreningens eventuella närvaro på Facebook och 

andra sociala medier samt vikten av en samstämmighet i styrelsens eventuella 

uttalanden.  

 

Beslut16: Styrelsens ståndpunkt är att officiella frågor ska hanteras i god 

föreningsanda för att säkerställa den demokratiska processen. Styrelsen uppmanar alla 

medlemmar att inkomma med sina synpunkter via sekreteraren. Adress finns på 

hemsidan www.afrs.se samt i RiesenNytt. Styrelsen vill poängtera att de 

styrelseledamöter som deltar i sociala medier gör detta i sin egenskap av privatperson 

och de åsikter som dryftas är av privat karaktär och således inte Svenska 

Riesenschnauzerklubbens officiella inställning.  

 

Styrelsen vill dock framföra sin glädje över de diskussioner och forum som 

medlemmar skapat på bl.a. Facebook och styrelsen hoppas att de diskussioner som 

förs håller samma höga nivå som präglar föreningens verksamhet i övrigt.   

 

 

Mål o inriktning 2012 

Beslut 17: Styrelsen fastställde mål o inriktning för verksamhetsåret 2012 

 

Styrelsedokument 

Beslut 18: Styrelsen fastställde styrelsedokumentet som består av arbetsordning, 

ansvarsfördelning, rapporteringsinstruktion samt årlig utvärdering.  

 

 

Förkortning 

Det finns ganska många medlemmar som inte förstår vad förkortningen AfRS står för 

då förkortningen inte korrelerar med föreningens namn.  

 

Beslut 19: Frågeställningen tas upp som en punkt på dagordningen vid årsmötet i syfte 

att diskutera ett byte av förkortningen från AfRS till SRSK. Frågan tas upp till 

diskussion på årsmötet och för beslut på medlemsmötet i Kopparbo.  

 

 

 

http://www.afrs.se/
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Nästa möte 

Inget nytt mötesdatum fastställdes.  

 

 

 Avslutning 

Kerstin Petersson framförde att det har varit ett bra verksamhetsår och att 

styrelsearbetet fungerat till full belåtenhet. 

 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Vevle    Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Gunilla Lindblom   Carl-Eric Blomqvist 


