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Närvarande:    Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande   Anders Falk 

Lotta Persson, sekreterare   Christer Holmström 

Kerstin Petersson, ledamot   

Pia Vevle, ledamot & protokollförare                                  Revisorsuppleanter:                

Mathilda Gabre, ledamot   Hans Glamsare 

Maria Norrbom, 1:e suppleant Peter Mattson 

   

    LO-områden: 

    Stor Stockholm 

    Riesen i Syd 

Anmält förhinder:   Riesen i Väst 

Carl-Erik Blomqvist, kassör   Mellan Norrland, vilande 

Ulrika Norell, 2:e suppleant   Övre Norrland, vilande 

 

    LO/Aktivitetsombud: 

    Västerbotten 

    Ångermanland 

    Gävleborg 

    Dalarna 

    Värmland 

    Uppsala 

    Östergötland 

Halland 

    Småland 

    Kalmar 

    Kronoberg 

    Örebro 

 

    Valberedning:  

Anneli Skatt, sammankallande 

Annika Byfeldt 

Jenny Willman 

     

RiesenNytt:  

Redaktionen  

     

Webbmaster:  

Peter Lind 

Mari Lind 

 

    Draghundssektorn:  

Anna-Karin Lönn 

 

    Utställningsansvarig:  

Brith Andersson 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen till dagens möte. Vid mötet deltar 

adjungerad webbmaster Peter Lind deltar vid mötespunkterna om Kommunikationsplan 

och Hemsidan vilka tas som första punkter på dagens möte. Därefter förklarades mötet 

öppnat.   

 

2. Val av protokolljusterare 

Kerstin Petersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning 

Två punkter lades till dagordningen: Monter Bruks-SM och Begäran om utbildning till 

domare Riesenschnauzer. Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

  

4. Föregående mötesprotokoll nr 1/2013 
Genomgång av kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 4/2012, konstituerande 

mötet samt protokoll nr 1/2013 fört vid telefonmöte 2013-04-14.  

 

 

Protokoll no 4/2012: 

Beslut 1:  Kvarstår till kassören redogör för kontakterna (ansvarig: Carl-Eric) 

Beslut 5:  Under bearbetning. Maria fick uppdrag att skriva om aktuell forskning 

om arvbarhet o rädslor till RiesenNytt och Hemsidan (ansvarig: Maria) 
Beslut 6: Under bearbetning. Lotta har varit i kontakt med SSLO angående 

eventuell utställning 2016. SSLO återkommer med besked efter nästa 

styrelsemöte. Därefter överlämnas styrelsens förslag till utställningar 

2016 till Brith Andersson (ansvarig: Lotta) 
Beslut 7:  Under bearbetning. Informationsmaterial till utställning (ansvarig: Pia) 

Övriga beslut:  Genomförda 

 

 

Konstituerande, protokoll: 

Beslut 2/13:  Kvarstår till kassör redogör för om/hur beslutet genomförts (ansvarig: 

Carl-Eric) 

Övriga beslut:  Genomförda 

 

 

Protokoll no 1/2013: 

Beslut 11/13: Kvarstår till ordförande redogör för kontakterna med Riesen i 

Norr, draghundssektorn/Anna-Karin Lönn och webbmaster Peter 

Lind ang. hemsidan och den information som presenteras där 

(ansvarig: Affe) 

Beslut 12/13: Kvarstår till revideringen av styrelsedokumentet är genomförd och 

beslutad av styrelsen (ansvarig: Pia) 

Övriga beslut: Genomförda  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  
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5. Inkommande post 

SBK 30/2013 Ansökan om tävlingar 2014 

SBK 31/2013 Anteckningar från RAS/RUS konferens 

SBK 32/2013 SBK-info nr 2 

Sophia Lovén 33/2013 Förfrågan via hemsidan ang. klipp/trim 

SBK 34/2013 Lathund för tävlingsarrangörer inom SBK 

SKK 35/2013 Enkät om hundars vardagsbeteende  

SBK 36/2013 Ang. ek redovisning av tävlingar i SBK Tävling 

Fredrik Malmberg 37/2013 Samarbete resebyrå och medlemstidning 

SBK 38/2013 Ny funktion i SBK Tävling 

SBK 39/2013 Disciplinnämndens beslut 

SKK 40/2013 Forskningsprojekt om kennelhosta hos hund 

Barbro Olsson 41/2013 Inbjudan till temakväll/föreläsning 

SBK 42/2013 Betalningssätt i SBK Tävling 

SBK 43/2013 Ang. IPO VM 2014 som arrangeras i Sverige 

SBK 44/2013 SBK-Info extra ang. kongressbeslut om agility 

SBK 45/2013 Utökad tävlingssupport i SBK Tävling 

SBK 46/2013 Ang. storleken på apporterna i lydnad 

SKK 47/2013 Frågor o svar 

SBK 48/2013 Ang. utställning 2014 i Vårgårda samt 

  certifierad utställningsansvarig  

SBK 49/2013 SBK-Info nr 4 

Anna-Carin Lönn 50/2013 Info om deltagande på Bruks SM barmarksdrag 

SKK 51/2013 Dags att skicka hälsoenkät? 

SKK 52/2013 Nyhetsbrev från SKK  

SBK 53/2013 SKK tar över agilityn 

Anna-Carin Lönn 54/2013 Ansökan – representant för drag på Bruks SM 

SBK 55/2013 Ansökan om utställning 2016 

SBK 56/2013 Ändring i utställningsverksamheten 2014 

SBK 57/2013 Speakerutbildning 

SKK 58/2013 Ang. ”genetiska hälsopass” MyDogDNA 

B Belling 59/2013 Fråga beträffande uppfödare 

SKK 60/2013 Nyhetsbrev för styrelsefunktionärer 

SBK 61/2013 Processen för huvudmannaskap för agilityn 

  inledd med SKK 

SKK 62/2013 Utbildning i föreningsteknik i höst 

SKK 63/2013 Nyhetsbrev från utställningskommittén 

 

    

6. Utskickad post 

SRSK 15/2013 Svar till Sophia Lovén ang. klipp/trim 

SRSK 16/2013 Svar till Anna-Carin ang. Bruks SM 

SRSK 17/2013 Svar till A-C beträffande info på Facebook 

SRSK 18/2013 Svar ang. Internationell AvelsKörung 

SRSK 19/2013 Anmälan för rasmonter o annons på SM 
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SRSK 20/2013 Svar beträffande röstning på kongressen 

SRSK 21/2013 Inbjudan till Höstkonferens för LO  

SRSK 22/2013 Annons på Bruks SM 

SRSK 23/2013 Svar till B Belling ang. uppfödarlista osv 

SRSK 24/2013 Motion att införa tävlingsklass 2-spann släde 

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi 

En del frågor uppkom ang. poster i resultat- och balansrapporten. Då kassören inte 

närvarade vid mötet kunde dessa inte besvaras.  Revisorerna har möte i dag 2013-07-14 

med anledning av halvårsrevisionen. Revisorerna har uppdrag att göra en revision i 

oktober då Riesenlägret är redovisat.   

 

 

Beslut 13/13: Ordförande fick uppdrag att ställa frågor till kassören om resultat- och 

balansrapporten. Svaren återges till styrelsen.  

 

 

 

RUS 
Hälsoenkäten 

Årets hälsoenkät är digitaliserad och gjord av Utskottet för Avel och Hälsa vid SBK – 

tillgänglig på Internet via www.srsk.se. Öppen tom oktober månad. SBK kommer att 

sammanställa resultaten och presentera resultatet till styrelsen för Svenska 

Riesenschnauzerklubben. 

 

Uppfödarmöte i Kopparbo 

Ett uppfödarmöte kommer att, liksom tidigare år, hållas i på torsdagskvällen. 

Ordföranden Alf Karlström och Brith Andersson planerar och organiserar mötet.  

 

 

Utställningsansvarig 

Redovisning av arbetsbeskrivning Kopparboutställningen  

Utställningen i Riesen i Väst genomfördes på föredömligt sätt med ca 20 hundar och 

utställningen i Kopparbo var en mycket lyckad utställning med 46 anmälda hundar. 

Utställningsansvarige i Riesenschnauzerklubben, Brith Andersson, håller på att ta fram 

en arbetsbeskrivning. Ett möte med utställningsansvariga kommer att hållas på torsdag i 

Kopparbo. 

 

 

 PR/Info 

Arbetet med att ta fram gemensamt informationsmaterial avseende Svenska 

Riesenschnauzerklubben och rasen fortskrider.   
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Kalendern – bevakning 

En allmän diskussion och information om den information som finns tillgänglig i 

Kalendern på Hemsidan samt vikten av att den information som presenteras är aktuell.  

 

 

RiesenNytt – Hemsidan - Facebook 

Det framtagna förslaget till Kommunikationsplan gicks igenom och de 

förändringar/tillägg som styrelsen kom överens om kommer att inarbetas innan den 

kommuniceras styrelsen igen. Därefter fördes det en diskussion om behovet att 

samordna RiesenNytt, Hemsidan och Facebook samt vilken arbetsordning som bör gälla 

avseende informationsflödet.  I diskussionerna berördes speciellt hur sponsorer 

markandsförs och vilka kriterier som bör gälla för marknadsföringen. Det konstaterades 

att det är en prioriterad fråga att utse en sponsringsansvarig samt att ett förslag på olika 

sponsringsnivåer med medföljande marknadsföring bör tas fram.  

 

 

Beslut 14/13: En Informationskommitté i med representanter från RiesenNytt, 

Hemsidan och Facebook ska bildas för att samordna informationsflödet, både internt 

och externt, inom föreningen.  

 

 

 

Beslut 15/13: Ordföranden uppdras att lämna förslag på sponsringsansvarig. Förslaget 

ska presenteras vid nästa styrelsemöte. 

 

 

 

Beslut 16/13: Ett (sälj)förslag på olika sponsringsnivåer med medföljande 

marknadsföring på Hemsidan och RiesenNytt ska utarbetas av Informationskommittén. 

Förslaget ska presenteras vid nästa styrelsemöte.  

 

 

 

Beslut 17/13: Efter genomförda ändringar ska Kommunikationsplanen skickas ut för 

synpunkter till styrelsen med svarstid på 7 dagar. När den är godkänd av styrelsen 

remitteras Kommunikationsplanen till berörda aktörer med svarstid på 14 dagar. 

Remissvar skickas till styrelseledamoten Pia Vevle via e-post till pia.vevle@tele2.se 

som därefter inarbetar inkomna förslag till förändring. Styrelsen kommer därefter att via 

e-post fastställa Kommunikationsplanen som sedermera distribueras till berörda via 

sekreteraren.  

 

 

 

 

 

mailto:pia.vevle@tele2.se
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Informationen på Hemsidan diskuterades med utgångspunkt i förbättrings- och 

förändringsåtgärder där bl.a. formulären för utställning och lokalområdenas hemsidor 

gavs som exempel. I diskussionerna konstaterades att Mari Lind gör en stor del av 

uppdateringarna på Hemsidan samt utvecklingen av densamma.  

 

 

Beslut 18/13: Uppgifterna avseende webbredaktör på Hemsidan och RiesenNytt ska 

uppdateras med angivandet av Mari Lind. Således har föreningen två namngivna 

webbredaktörer, Mari Lind och Peter Lind. 

  

 

Därefter diskuterades förekomsten av begreppen sektorer och kommittéer inom Svenska 

Riesenschnauzerklubben med andemeningen att begreppen bör jämkas och endast en 

beteckning användas för att underlätta förståelsen för föreningens struktur och 

organisation. Enligt Svenska Akademins ordlista syftar begreppet kommitté till (arbets-) 

grupp utsedd att handha en uppgift, utskott, nämnd medan begreppet sektor syftar till 

del, område.  

 

 

Beslut 19/13: För att underlätta förståelsen för Svenska Riesenschnauzerklubbens 

organisation ska de idag angivna sektorerna ändras till kommittéer. Uppgifterna på 

Hemsidan och RiesenNytt ska revideras i enlighet med beslutet.   

 

 

Ordföranden informerade att Affärstryckeriet som tryckt RiesenNytt har bytt ägare. Vad 

som sagts är att RiesenNytt är garanterade tryckning av tidningen enligt gällande avtal – 

garantin gäller till årsskiftet 2013/2014 – vad som händer efter årsskriftet är okänt. 

Frågan bevakas.  

 

 

Förlagsartiklar 

Sekreteraren informerade att det finns framtagna jubileumströjor i en rosa och i en blå 

färg vilka går att köpa genom Riesenshopen. I övrigt inget att rapportera. 

 

 

Test och beskrivning 

Jerker Jeppson kommer att redovisa test o beskrivning under medlemsmötet i Kopparbo. 

Ett MH och en exteriörbeskrivning har genomförts i Sölvesborg och ett MH är 

inplanerat som är fullbelagt av Riesenschnauzers.  

 

 

 Tävlingssektorn 

Riesen-SM 2013 

Utvärderingen av Riesen-SM som hölls vid och arrangerades av Norrköpings BK höll 

en hög nivå.  
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Riesen-SM 2014 och 2015 

2014: Värnamo – eventuellt kommer lägre/högre spår att arrangeras 

2015: diskussioner pågår med eventuella arrangörer 

 

Tävlingar under Riesenlägret i Kopparbo 

Vice ordförande informerade om de kommande tävlingarna i Kopparbo. Det 

konstaterades att det finns ett behov av funktionärer bl.a. auktoriserade tävlingsledare, 

tävlingssekreterare samt övriga funktionärer (skrivare, spårläggare mm).  

 

 

Beslut 20/13: Vid medlemsmötet i Kopparbo kommer vice ordförande att efterlysa 

funktionärer till tävlingarna som ska genomföras på torsdagen bl.a. auktoriserade 

tävlingsledare.  

 

 

 

LO/Aktivitetsombud 

Möte på Riesenlägret i Kopparbo 

Dagordningen för mötet på måndag kl. 1800 är uppsatt på anslagstavlan. En påminnelse 

om mötet kommer att ske på invigningen av lägret. Det fördes en allmän diskussion om 

indelningen av aktivitetsombud vs. lokalområden och geografisk fördelning över landet.   

      

LO-konferens under hösten 2013 

Frågan tas upp på mötet måndag – det är endast två lokalområden och ett 

aktivitetsombud som har anmält intresse. 

 

Möte med uppfödare under lägerveckan i Kopparbo 

Uppfödarmöte kommer som planerat att genomföras på torsdagen. 

 

 

Riesenlägret 

Det är ca 325 anmälda till årets Riesenläger och flera aktiviteter är inplanerade i 

samband med jubileumet.  

 

 

 VU-rapporter 

VU-beslut sedan föregående styrelsemöte: 

 

 Ersättning till Britt Staffas Munk för övernattning fredag - lördag på Kopparbo 

med anledning av uppdrag PR/Info.  

           

 Anna-Carin Lönn får i uppdrag att skicka in motion till SDSFS Årsstämma ang. 

att inför 2-spann som tävlingsklass      
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8. Övriga frågor 

Medlemsmötet i Kopparbo  

Medlemsmötet kommer att hållas tisdagen den 16 juli 2013 kl. 19:00. Dagordning 

kommer att anslås på anslagstavlan. Styrelsen kommer att föreslå Anders Ekholm till 

mötesordförande, anmäla Lotta Persson till mötessekreterare. Pia Vevle och Kerstin 

Petersson utses att notera antalet närvarande deltagare/medlemmar på medlemsmötet.   

 

Milersättning vid uppvisning 

Det har inkommit en fråga från Anna-Carin Lönn om Svenska 

Riesenschnauzerklubben kan betala milersättning (40 mil) för hennes deltagande vid 

SM i Mantorp där hon kommer att visa upp Riesenschnauzern som draghund. 

 

 

Beslut 21/13: Milersättning om kronor 18:50 x 40 ska utbetalas till Anna-Carin Lönn 

för hennes deltagande vid SM där hon kommer att ha en uppvisning av 

Riesenschnauzern som draghund.  

 

 

 

PR ansvarig 

Punkten behandlad under RiesenNytt – Hemsidan – Facebook. Se tidigare noteringar.  

 

Monter Bruks-SM 

Bruks-SM går i Manntorp 24-25/8 och Svenska Riesenschnauzerklubben ska delta 

med en monter.  

 

 

Beslut 22/13: Efterlysa intresserade via Hemsidan och Facebook som kan bemanna 

Riesenmontern vid Bruks-SM som går i Manntorp den 24-25/8.  

  

 

Vidareutbildning  

 

Beslut 23/13: Styrelsen beslöt enhälligt att tillstyrka Margaretha Carlssons ansökan 

om vidareutbildning som exteriördomare gällande även för Riesenschnauzer. 

Utställningsansvarig Brith Andersson har varit adjungerad i frågan.  

 

 

Distribution av RiesenNytt 

Det har framkommit att flera medlemmar inte fått senaste numret av RiesenNytt och 

då främst medlemmar i Norge. Vid kontroll av adressuppgifter har ett fåtal fel 

uppmärksammats och rättats till. I övrigt är det okänt varför tidningen inte nått 

adressaten då de finns med på adresslistan och de utskick som gjorts.  
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Nästa möte 

Söndagen den 13 oktober 2013 kl. 18:00 (telefonmöte) 

 

 

Avslutning 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Pia Vevle   Alf Karlström 

Pia Vevle   Alf Karlström 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Kerstin Petersson 

Kerstin Petersson    

protokolljusterare 


