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1. Mötets öppnande
Ordförande Pia Vevle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokolljusterare
Hans Gunnarsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning
Annika Danielsson går upp som tjänstgörande ledamot under styrelsemötet så att
styrelsen är beslutsför i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.
4. Föregående mötesprotokoll
Genomgång av beslutslistan från protokoll nr 2/2014 fört vid styrelsemötet i Kopparbo
2014-07-12.
Kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 3/2013 och nr 4/2014.
Protokoll no 3/2013
Beslut 24/13 Kvarstår. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på
annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.
Notering: Pia tar kontakt med avelskommittén för att höra om status så vi kommer framåt/till
avslut. Därefter tas kontakt med webmaster för åtgärd på hemsidan.
Protokoll no 4/2013
Beslut 32/ 2013 Kvarstår. 3 st paket (innehållande informationsfolder, foton, film mm) ska
skickas till respektive LO och förvaras på plats. Åligger informationskommittén att
genomföra detta.

Konstituerande styrelsemöte, protokoll:
Beslut 1/2014: Genomfört. Styrelsen beslutade att handkassan i Riesenshopen överförs till
Plusgiro och fullmakten som innehas av tidigare ansvarig för Riesenshopen Gerd Roden
återkallas. Kassören ansvarar för detta.
Beslut 4/2014: Genomfört. Styrelsen uppdrar till respektive LO-område att utse ombud till
SBK distriktsmöten. Kerstin Petersson får i uppdrag att ta fram SBK distriktens geografiska
område i syfte att se hur dessa berör LO: na.
Notering till beslut 4/2014: Styrelsen kommer dock fortsätta att arbeta fram en ordning så
att vi närvarar när vi kan och där det efterfrågas rasklubbsnärvaro.
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Beslut 21/2014: Kerstin P ges i uppdrag att se över den lista över SRSK: s representanter i
SBK distrikten som finns på srsk.se så att den uppdateras.
Protokoll no 1/2014
Beslut 6/2014: Genomfört. Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av
ingående post.
Beslut 7/2014: Genomfört. Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av
utgående post.

Beslut 10/2014: Kvarstår. Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att organisera
information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare information samt
Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. Arbetet med hemsidan
kommer även att involvera webmasters.
Beslut 13/2014: Genomförd. Styrelsen utser vice ordförande Hans Gunnarsson till t f
ansvarig och koordinator för test och beskrivning i SRSK. I detta uppdrag ingår att inventera
vilka beskrivare och funktionärer vi har inom Riesenklubben samt att se över
arbetsordningen för att anordna test i SRSK: s regi.
Notering till beslut 13/2014: På grund av bristande respons är inventeringen inte
slutförd, men arbetet fortgår och uppdatering sker löpande.

Protokoll no 2/2014
Beslut 17/2014: Avskrivet. Ordföranden och kassören får ett gemensamt uppdrag att ta fram
förslag på hur verifikationstexterna kan skrivas. Annica H bistår med sin kompetens inom
området.
Beslut 18/2014: Genomfört. Styrelsen beslutade att Jarmo Renner ska ges fullmakt att jämte
kassören teckna Plusgiro Förlagsartiklar 21 58 80-6. Kassören ansvarar för detta.
Beslut 19/2014: Genomfört. Styrelsen beslutar att skicka ytterligare två deltagare till SBKs
regelkonferens förutom Hans Gunnarsson och Alf Karlström.
Notering till beslut 19/2014: Hans Gunnarsson är anmäld för SRSK till lydnaden och Alf
Karlström för bruks. Inga andra intressenter finns varför det inte gjorts fler anmälan.
Beslut 20/2014: Genomfört. Styrelsen föreslår medlemsmötet att skrivelsen tas upp på nästa
årsmöte med ändringen att endast utlandsmedlemsavgiften ändras och likställs med avgift
för svensk medlem, 250:-. Ingen anledning finns som motiverar en höjning av även
familjemedlemsskapet till 250:-
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Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.
5. Inkommande post
A-C Lönn
97/2014
SBK
98/2014
SKK
99/2014
SKK
100/2014
SKK
101/2014
SBK
102/2014
SBK
103/2014
SKK
104/2014
SBK
105/2014
SBK
106/2014
SKK
107/2014
SBK
108/2014
SBK
SKK
Karin Ljudén
Alf Ekström
SBK
SBK

109/2014
110/2014
111/2014
112/2014
113/2014
114/2014

A-C Lönn
SBK
SBK
SBK
SLU
SBK
Staffan Otterloo
SBK
SBK
SBK
SLU
Fagersta hundc
SBK
SBK
SBK

115/2014
116/2014
117/2014
118/2014
119/2014
120/2014
121/2014
122/2014
123/2014
124/2014
125/2014
126/2014
127/2014
128/2014
129/2014

SBK
SKK
SLU
SBK
SKK
SKK
Better Dog

130/2014
131/2014
132/2014
133/2014
134/2014
135/2014
136/2014

Kriterier inför Riesen SM draghund
SBK-info 3 2014
SKK Nyhetsbrev 2 – 2014
Protokoll SKK:s utställningskommitté
Enkät om hundutställning
Inbjudan till Regelrevideringskonferens 2014
Exteriör avvikelse att uppmärksamma
Nyhetsbrev, kommittén för hundars mentalitet
Förlängd svarstid för ”exteriör avvikelse”
Info från Utskott Prov o Tävling
Publicera raskompendier
Utskott Avel o Hälsa kommunikationsbrev
Mätstickor vid exteriörbeskrivning och korning
Inbjudan till Rasklubbstorget Stockholm 2014
Ansökan om sponsring till Barmarksdrag 2014
Förfrågan om inköp av hund/omplacering
Ny policy för hundhållning
Inbjudan telefonkonferens för Utskottsgruppen
Avelssamordning
Sponsring på IPO-VM
Enkät om MT inför regelrevidering 2017
Rasklubbsträff inför Ras/Rus konferens
Historiskt hund VM i Malmö
Framtidens djurhälsa
Hundar till exteriörbeskrivautbildningen
Förfrågan om att köpa hund
Uppdatering av funktionärsregistret
Preliminärt program RAS/RUS
Nya rasdatafiler
Diabetes hos hund m m
Info om Fagersta Hundcenter
Inbjudan Exteriörbeskrivarkonferens 2015
Frågor om utställningsverksamheten
Regelrevidering ang Utställning- och
Championatbestämmelser
SBK- info 4-2014
Beslut från Disciplinnämnden
Förbättrad diagnostik av artros hos katt mm
Valberedningens förslag inför kongressen 2015
Temautbildning för avelsfunktionärer
Information om DNS-tester från SKK
Smart hundkurs / Better Dog Academy AB
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Genomgång av inkommen post görs under ledning av Lotta Persson. Lotta Persson informerar
att hon har gått igenom den inkommande posten och arbetat fram en struktur samt förteckning
enligt ovan. Posten har nu bokförts och styrelsen får information om inkommande post
löpande via mail. Det som kommer in vidarebefordrar till styrelsen i orginallydelse och den
som träffas av aktuell post tar hand om det på eget ansvar samt återkopplar efter eventuella
åtgärder.
Det lyfts särskilt fram att ett par inbjudningar från SBK har kommit. Bland annat gäller det en
telefonkonferensen som har Alf Karlström deltagit i för SRSK: s räkning.
Utställningsansvarig i SRSK Brith Andersson åker på den RAS/RUS-konferens som SBK
arrangerar och som vi blivit inbjudna till. Brith ansvarar även för
exteriörbeskrivarkonferensen varför hon även är representant för SRSK vid den.
6. Utgående post
SRSK
SRSK
SRSK
SRSK
SRSK
SRSK

23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014

Bifaller publicering av raskompendium på SKK
Hänvisning om valpköp/omplacering
Svar till Staffan Otterloo
Lista över SRSK:s exteriörbeskrivare till SBK
Remissvar regelrevidering bruksprov
Remissvar regelrevidering tävlingslydnad

Utgående post är nu också bokfört enligt förteckningen ovan och är kommunicerad enligt
gällande rutin.

7. Rapporter
Ekonomi
Rutinbeskrivning
Pia Vevle redogör för den senaste utvecklingen av arbetet med ekonomin och redovisningen i
SRSK. Vi strävar efter ett förtydligande och en förenkling i de ekonomiska rapporterna i syfte
att öka insynen samt förståelsen för styrelse och medlemmar. Arbetet pågår och involverad
från styrelsen är kassör, ordförande Pia Vevle och ledamot Annika Holmgren.
En rutinbeskrivning över redovisningen och ekonomin i övrigt inom SRSK ska tas fram och
förslag ska presenteras för styrelsen för antagande så snart som möjligt.
Kassören och ändring sammansättning verkställande utskottet
Kassör Carl-Eric Blomqvist har meddelat styrelsen att han avsäger sig sitt uppdrag i SRSK
per mail 2014-10-06, se inkommande post. Avgången sker med omedelbar verkan och
överlämning av dokumentation sker snarast möjligt.
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Beslut 22/2014: Med anledning av kassörens avgång kommer ledamot Annika Holmgren att
ta över ansvaret för den löpande bokföringen och de ekonomiska rapporterna inför årsmötet.
Annika Holmgren kommer även att från och med nu ingå i det verkställande utskottet.
Lotta Persson får i uppdrag att upprätta ett utdrag ur protokollet för ändring av firmatecknare
för SRSK bank och postgiro, betalkortsinnehavare samt verkställande utskott. Ett sådant
utdrag justeras omedelbart postledes. Pia Vevle ges huvudansvaret för överlämningen och
mottagande av all dokumentation kring SRSK: s redovisning.

Arvoden/ersättning till styrelsen
Beslut togs vid styrelsemöte i Jönköping av föregående styrelse att telefonersättning skulle
utgå till ordinarie ledamöter om 2000 kronor för de samtal m.m. som sker från privat telefon
m.m. i samband med styrelsearbete. Utbetalning är gjord i början av året och därefter har bl.a.
Petra Magnusson avgått och Lotta Persson tillkommit. Annika Holmgren har gjort en
beräkning utifrån gällande skatteregler om sociala avgifter och skatt med anledning av
revisorernas fråga om de utbetalningar som skett och vad de avser.
Med anledning av detta har styrelsen diskuterat formen för eventuell ersättning och
konstaterar att det finns ett behov av en arbetsordning/rutin för detta inom SRSK. Pia Vevle
och Annika Holmgren har ansvaret för detta arbete och tar fram ett förslag som presenteras
för styrelsen inför beslut.
RAS/RUS
Hälsoenkäten (utvärdering och hur redovisar vi)
Den 31 oktober är deadline och via hemsidan. Avelskommittén har fått i uppdrag att
sammanställa och kommentera utvecklingen/resultatet. Alf Karlström är den som har kontakt
med SBK gällande detta och Pia Vevle kontaktar Alf för avstämning kring bearbetningen.
RAS/RUS-konferens
Brith Andersson kommer representerar SRSK vid RAS/RUS-konferensen i början av
november.
Avelskommittén
Telefonkonferens med SBK angående rasstandard
Alf Karlström representerade SRSK vid detta möte och fick besked om att SRSK ligger bra i
arbetet med uppdatering.
Avelskommittén har inget övrigt att rapportera.
Utställningsansvarig
Utställningar 2015
2015 har vi sökt om två stycken – Kopparbo och Stockholm (SSLO). Vi ansöker för år 2017
detta år och efter kontakt med utställningsansvarig Brith Andersson fick vi information om att
vi inväntar besked från SSLO efter deras styrelsemöte 19 oktober innan ansökan skickas in.
Styrelsen kommer sedan att få en kopia på ansökan för kännedom.
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Kopparboutställningen 2015 – kommitté
Det finns ett behov av att redan nu sammanställa en kommitté gällande arrangemanget av
Kopparboutställningen. Arbetet med genomförandet är relativt krävande och tidsomfattande.
En del innan, men mestadels på plats. Utställningen är otroligt uppskattad bland
medlemmarna och det är viktigt att vi fortsätter genomföra med hög kvalitet. Titti Wickström
har avsagt sig ansvaret för arrangemanget, men ställer gärna upp som ringsekreterare.
Utställningsansvarig Brith Andersson har ansvaret för beställning av priser m.m. samt kontakt
med domare.
Beslut 23/2014: Efterlysning på hemsidan och i RiesenNytt ska göras för intresseanmälan till
Lotta Persson. Påminnelse får sedan göras i samband med att anmälan till lägret öppnar.

Utställningsmaterial Riesen i Väst (RIV)
Det finns en del material från RIV som inte längre ska arrangera utställningar och de har ställt
frågan vart detta material ska förvaras. Inventering av materialet har skett och då detta är
SRSK: s material anser styrelsen att bäst att hantera den här frågan är utställningsansvarig
Brith Andersson. RIV hänvisas att kontakta Brith Andersson för beslut om hantering av
aktuellt material. Kerstin P förmedlar detta vidare till RIV.
Informationskommittén
PR-material/monter för större arrangemang planering/upplägg/hantering
Se beslut 32/2013 som kvarstår ovan.
Styrelsen har tidigare tagit beslut om framtagandet av gemensamt material gällande film,
foton, logotyp och eventuellt en roll-up för mässor främst. Arbetet pågår och bör slutföras
snarast möjligt eftersom MyDog och Stockholmsutställningen närmar sig.
Beslut 24/2014: Inköp av affischer till montermaterial godkännes och ansvar för detta åligger
informationskommittén. Kommittén inhämtar sedan offert gällande roll-up och logotyp för
SSLO och RIV som presenteras för styrelsen innan beslut om inköp av dessa. Ansvaret för
respektive del delas upp inom kommittén.
Facebook
Vi uppdaterar Facebook-sidan så ofta vi kan och länkar det som bedöms intressant för
medlemmarna. Frågan om det är tillräckligt uppdaterat och rätt information som läggs ut
ställs. Styrelsen upplever inte att något saknas eller att det upplevs som att flödet inte är
tillräckligt. Informationskommittén efterfrågar mer hjälp med bevakningen av
informationsflödet på nätet och främst Facebook så vi täcker upp så många forum och flöden
som möjligt.
RiesenNytt
Manusstopp 1 november
Kort om genomgång av tänkt innehåll och påminnelse om deadline kommer att läggas ut via
Facebook och hemsidan.
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Hemsidan
Genomgång av listan vi har över de olika distrikten i SBK samt kontaktpersoner inom
respektive distrikt måste göras för att en uppdaterad version ska ligga på hemsidan. Även en
digital version av kartan över distrikt/AO/LO ska tas fram. Ansvarig för detta är Hans
Gunnarsson, se beslut 10/2014.
Sponsring/Sponsoravtal
Diskussion om mall för sponsoravtal förs och det läggs förslag om att en allmän mall för
sponsoravtal bör tas fram. Mallen bör göras relativt enkel samt flexibel för att underlätta
justeringar för varje enskilt avtal.
Styrelsen arbetar med en översyn gällande annonsering och arbetet med dokumentationen
kring den samt eventuella sponsorer i syfte att uppdatera samt ta fram riktlinjer för nyteckning
samt uppsägning.
Riesenshopen
Avtackning Gerd Roden
Beslut 25/2014: Styrelsen beslutar om att ge 1 000 kronor i form av presentkort för middag
som tack för det väl genomförda arbete Bertil och Gerd Roden gjort med Riesenshopen under
många år. Lotta Persson får i uppdrag att köpa presentkort och skicka vidare till Bertil och
Gerd Roden å SRSK: s vägnar.
Test- och beskrivning
Efter Kopparbo har ett MH genomförts i SRSK: s regi och det var för kennel
Schnauzerholmens i Östervåla. Detta genomfördes och de är väldigt nöjda med MH: t samt
allt runt omkring. Redovisningen av detta i SBK-tävling har fungerat bra.
Exteriörbeskrivning
I Kopparbo genomfördes en exteriörbeskrivning och även i SSLO/Stockholm i samband med
deras utställning. Redovisningen av dessa resultat har också fungerat bra.
Det är viktigt att förfrågan om genomförande av MH sker i god tid så att det blir bästa
förutsättningarna. Kontakt tas då med t f ansvarig Hans Gunnarsson.
Tävlingssektorn
Regelrevideringskonferensen
Affe Karlström och Hans Gunnarsson representerar SRSK vid konferensen. Arbetet med
SRSK: s synpunkter har genomförts och vi har skickat in vårt svar på de punkter vi valt att
besvara, se utgående post.
Tävlingar 2015
Anmälan till tävlingar 2015 är inskickade. Det blir en appelltävling i bruks under Kopparbo
och även en lydnadstävling likt föregående år. 2015-års Ras-SM kommer äga rum i
Karlskrona där RIS är huvudansvariga för SRSK: s räkning och genomförandet. Det kommer
ske i samtliga discipliner och det upplevs väldigt positivt att vi får ett samlat Ras-SM.
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Kriterier för att vinna Riesen-SM
Beslut 26/2014: Kriterierna för deltagande i Ras-SM och titeln ”rasmästare” kommer att
klargöras och publiceras innan tävlingen. Ansvarig för detta är tävlingsansvarig Hans
Gunnarsson.
Draghundsgruppen
Första upplagan av Riesen-SM i barkmarksdrag är genomfört i Hällefors. SRSK har fått
väldigt bra feedback och det var ett väl genomfört arrangemang som kommer att bli
återkommande. Detta år genomfördes Riesen-SM i samband med en vanlig barmarkstävling
som arrangerades av SDSF. Det kom 11 riesen till start i grenarna linlöpning, scooter och
cykel. Vinnarna presenteras i RiesenNytt och återges även på hemsidan.
Meritering drag
Hans och Anna-Carin Lönn har diskuterat meritering av hundar inom barkmark i SBK. SBK
har meriteringsregler inom drag, men bara i Nordisk Stil (skidor). Däremot saknas det för
barmark och detta har diskuterats en längre tid med SBK: s representant, men utan resultat.
Frågan om SRSK kan skicka ett förslag eller förfrågan om meriteringsregler till SBK ställs
därför.
Styrelsen ställer sig positiva till detta och godkänner att draghundsgruppen tar fram ett förslag
som presenteras för styrelsen. Utskicket är sedan tänkt att skickas främst till andra rasklubbar
aktiva inom drag för diskussion. Intresset för drag växer inom rasklubben och detta anser
styrelsen ska bejakas.
Beslut 27/2014: Styrelsen uppdrar åt SRSK: s draghundsgrupp att ta fram ett
diskussionsunderlag att presentera för styrelsen. Hans Gunnarsson är huvudansvarig.
Riesen- SM 2015 och 2016
År 2015 genomförs detta i Karlskrona och RIS är huvudansvariga. Tävlingarna sker i
samarbete med lokala brukshundsklubben under deras återkommande tävling
”Himmelscupen”.
Riesen-SM i barmarksdrag blir troligtvis under hösten 2015.
Riesen-SM 2016 planeras att förläggas i Stockholmsområdet för att få en geografisk
spridning. Hans Gunnarsson kontaktar SSLO för att förhöra sig om intresse och möjligheter.
ISPU – Internationale Schnauzer-Pinscher Union.
Brith Andersson var utsedd som representant för SRSK, men inbjudan kom på villovägar av
okänd anledning och nådde Brith Andersson väldigt sent. Resekostnaderna blev på grund av
detta för dyra och SRSK beslutade att inte skicka någon representant. Dessvärre fick även den
andra svenska representanten förhinder varför Sverige inte hade någon på plats. Enligt Brith
Andersson var agendan dock inte av sådan art att det var motiverat att åka till Österrike när
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det nu blev så dyrt. Brith kommer däremot att få ta del av handlingarna och återkopplar till
styrelsen med relevant information därefter.
Lokalområde/Aktivitetskommittén
LO konferens?
Frågan om konferens kommer upp. Tidigare har detta blivit inställt vid ett par tillfällen på
grund av lågt intresse från LO och de AO som finns. Det verkar vara svårt att genomföra en
sådan här konferens och styrelsen diskuterar anledningen samt eventuella lösningar. Möjligen
kan den geografiska placeringen ha betydelse, om det underlättade att förlägga det i
anslutning till årsmötet eller ett särskilt tema för aktiviteter. Inget av detta verkar medföra ett
ökat intresse och styrelsen ställer sig nu frågande till om det är motiverat att arrangera det. Det
finns ett värde i detta, men mot bakgrund av det låga intresset verkar det bästa nu vara att
lägga detta vilande.
Beslut 28/2014: Arrangemang av en LO-/AO-konferens i SRSK: s regi läggs vilande
tillsvidare på grund av lågt intresse.

Utbildning
Exteriörbedömarutbildning
Styrelsen ges information om att examination av exteriörbeskrivare sker i Stockholm
söndagen den 23 november 2014. SRSK har en deltagare i utbildningen och SBK har efterlyst
hundar att beskriva. SRSK informerar om detta via hemsida och Facebook utifrån utskick via
SBK.
Riesenlägret
Rapport
Lägerkommittén håller på att sammanställa och författa en rapport över 2014-års läger. Vi
avvaktar deras återkommande.
8. VU-rapporter
-

Sponsring för deltagande vid invigningen av FCI IPO-VM
Inköp av försäljningstält till Riesenshopen
Sponsring vid deltagande i SM i Barmarksdrag
Sponsring till SRSK:s VM ekipage vid ISPU VM i Österrike

9. Övriga frågor
Budgetmöte 2015
Beslut 29/2014: Nästa års budgetmöte kommer att vara i Skövde under helgen 24-25 januari.
Lotta Persson ges i uppdrag att kontakta Billingehus för offert.
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Verksamhetsberättelse 2014
Lotta Persson kommer att kontakta alla sektorer m.fl. i mitten av november för information
och efterfrågan samt när deadline är (vanligtvis i mitten av januari).
Årsmöte 2015
Vi brukar ha en rondering mellan LO gällande plats för årsmöte. Nästa år är det SSLO och
Stockholm. Förslag om att förlägga det i SKK: s lokaler i Stockholm läggs fram.
Beslut 30/2014: Styrelsen beslutar att förlägga nästa års årsmöte i Stockholm. Lotta Persson
ges i uppdrag att kontakta Brith Andersson angående plats, datum och tid då Brith har kontakt
med SKK och återkommer därefter med vidare information till övriga styrelsen. Datum för
årsmötet bestäms till söndagen den 1 mars 2015.
Organisationskonferens SBK 31 januari-1 februari 2015
Inbjudan har skickats ut via SBK och en plats ställs till ordförande som SBK bekostar. SRSK
bekostar sedan en andra plats så vi har två deltagare. Förslag läggs om att ordförande och vice
ordförande åker på konferensen. Anmälan görs via SBK: s hemsida senast 10 december.
Beslut 31/2014: Styrelsen beslutar att anmäla ordförande och vice ordförande till 2015-års
konferens.

10. Nästa möte
Den 24-25 januari 2015. Föreslagen plats är Billingehus, Skövde.
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.

Vid protokollet

Mathilda Gabre
protokollförare

Justeras

Hans Gunnarsson
protokolljusterare

Pia Vevle
ordförande

