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Protokoll fört vid AfRS medlemsmöte 20120717 på Kopparbo. 
 

 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Alf Karström hälsade alla välkomna och hoppades på ett kort och 

konsist möte i positiv anda. 

 

§2 Fasställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 84 st röstberättigande medlemmar. 

 

§3 Val av ordförande 

Till ordförande att leda mötet valdes Anders Ekholm. 

 

§4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollsförare. 

Styrelsen anmälde Kerstin Petersson som sekreterare. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordförande ska justera protokollet. 

Till justerare valdes Anneli Skatt, Riesen i väst och Anders Falk, 

aktivitetsombud Småland 

 

§6 Beslut om närvaro och yttranderätt. 

Ingen anmäld. 

 

§7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet har annonserats i Riesen-Nytt nr ett och nr två samt på AfRS hemsida. 

 

§8 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägget att utse tre personer för att förbereda 

förslag till valberedning. 

 

§9 Info från styrelsen samt sektorer. 

Ordf Alf Karlström informerade om att representanter för styrelsen har deltagit 

på samtliga centrala konferenser och sammankomster samt besvarat alla 

inkomna frågor i tid. Dessutom har styrelsen haft representanter närvarande vid 

Katarina Sundbergs disputation för doktorsexamen och i samband med detta 

överlämnat en gåva som tack för samarbetet gällande sköldkörtelprojektet. 

RUS 

Hälsoenkäten för 2012 kommer att delas ut till samtliga lägerdeltagare. RUS  

förbereder exteriördomarkonferens i oktober 2012 och kommer att medverka i 
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utbildning av valptestbeskrivare. 

PR/Info 

Tack vare våra hälsoprofilsundersökningar och lägerverksamhet kommer 

Sveland försäkring att sponsra AfRs med 20-25 kkr år 2012 / 2013.  

Under bruks SM 2012 kommer AfRs att ha en rasmonter och i höst planeras en 

artikel om Riesen i Brukshunden.  

Ordförande riktade ett stort tack till Jenny Willman för hennes arbete med 

Riesen-Nytt och önskade många artiklar från våra medlemmar. 

Hemsida 

Peter Lind AfRS ny Webbmaster informerade om tankar och idéer om vår nya 

hemsida samt dess utvecklingsmöjligheter. 

Ett stort tack till Charlotta Bergqvist för hennes fantastiska insatser under 

många år som ansvarig för hemsidan. 

Test och beskrivning 

Jerker Jeppsson från Riesen i Syd är ny ansvarig för test o beskrivning och han 

presenterade lite nya tankar kring MH i framtiden. Förslagsvis att under 2013 

anordna sex beskrivningar på tre olika platser. 

LO/Aktivitetsombud 

Styrelsen är mycket glad över verksamheten med aktivitetsombud har kommit 

igång och flera reportage om olika aktiviteter har redovisat i Riesen Nytt. Som 

tidigare år har möte hållits med LO:na , aktivitetsombuden och styrelsen på 

lägret. En ny konferens för LO:na, aktivitetsombuden och styrelsen planeras i 

november år 2013. 

Tävling 

Tävlingsansvarig Bosse Nilsson informerade om AfRS tävlingsverksam och 

tackade Riesen i Väst för ett väl genom fört Riesen SM. 2012. Riesen SM i 

IPO 2012 anordnas i samband med lägret. Riesen SM år 2013 i bruks, lydnad 

och IPO går av stapel i Norrköping. Planer finns på att anordna träning och 

pröva på barmarksdrag på Kopparbolägret 2013.Anna Karin Lönn är AfRS 

länk till draghundssportsförbundet. 

 

§10 Ekonomi 

Ordf Alf Karlström redogjorde för resultat- och balansräkning för perioden 

20120101 - 20120630. AfRS har en ekonomi i god balans 

 

§11 Ärende som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 

a Kopparbotävling i bruks 

Det finns planer på att anordna en appellklasstävling i samtliga klasser på 

Kopparbolägret år 2013 vilket mötesdeltagarna var positiva till. 

b Förslag på förkortning av Svenska Riesenschnauzerklubben SRSK 

Förkortningen AfRS har tidigare diskuterats men på grund av att förkortningen 
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är väl inarbetat inom SBK och bland gamla medlemmar har ingen 

ändring skett. Förslag från styrelsen är att nu besluta om en ändring till SRSK 

som kan härledas till rasklubbens namn nämligen Svenska 

Riesenschnauzerklubben. Efter diskussion på mötet då flera förslag på 

förkortning presenterades beslöt mötet att återremitera ärendet till styrelsen och 

återkomma med nytt förslag. 

c RAS 2012 

Vår Rasspecik avelsstrategi 20112 är nu godkänd av SBK och utlagd på 

hemsidan. 

 

§12 Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar. 

a Motion 

Vid AfRS årsmöte 2012 avslogs motionen vad gäller kvalitetssäkring för AfRS 

uppfödarlista och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att återkomma till 

medlemsmötet i Kopparbo med ett mer preciserat förslag att få stå på 

uppfödarlistan. Alf Karström föredrog styrelsen förslag om omarbetning av 

motionen. Efter en livlig diskussion avslogs styrelsens förslag. 

b Val av valberedning 

Till AfRS valberedning för år 2012 utsågs Anders Falk sammankallande på ett 

år och som ledamot Annika Byfeldt på 2 år och Ulla Gustavsson fyllnadsval på 

ett år. 

 

§13 Övriga frågor 

Härliga hundar finns nu på DVD-film från utställningen och Kopparbolägret år 

2011 

 

§14 Utdelning av Riesentrofén samt resultatredovisning Riesen SM 

Riesentrofén 

- Årets riesen Kerstin Knobloch med Ekhöjdens Eka 

- Bruks Jörgen Hultberg med Rissies Yrsel. 

- IPO Johanna Svensson med Rissies Ursus Barbatus. 

- Lydnad Stefan Olsson med Bardlands Loke. 

- Utställning Helen Jerling med Dusko´s Dusk To Dawn 

 

Riesen SM 2012 

- Sök Gittan Sunnergren med Ekhöjdens Kokos 

- Spår Kerstin Knobloch med Ekhöjdens Eka  

- Rapport Jörgen Hultberg med Rissies Yrsel 

- Lydnad Stefan Olsson med Bardlands Loke. 
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§15 Avslutning 

Ordförande Alf Karlström avslutade mötet och tackade för ett bra och givande 

medlemsmöte. 

 

 

Kerstin Petersson 

Mötessekreterare 

 

 

Justeras av: 

 

 

Anders Ekholm 

Mötesordförande 

 

 

 

Anneli Skatt    Anders Falk 

Justerare    Justerare   


