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1. Mötets öppnande 
Ordförande Pia Vevle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 
2. Val av protokolljusterare 

Annika Holmgren valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  
  

4. Föregående mötesprotokoll nr 1/2014 
Genomgång av beslutspunkter från protokoll nr 3/2013, 2nr 1/2014 fört vid styrelsemötet i Vårgårda 
2014-05-10 samt det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2014 på Tånga Hed, Vårgårda.  
 
 
Protokoll 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. 
 
Konstituerande styrelsemöte, protokoll: 

 
Beslut 1/2014: Kvarstår. 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: Kvarstår. 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.  
 
Protokoll 1/2014: 
 
Beslut 6/2014: Kvarstår. Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av ingående 
post. 
 
Beslut 7/2014: Kvarstår. 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.    
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Beslut 13/2014: Kvarstår. 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. 
 
Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  
 

5. Inkommande post 
Då sekreteraren avgått under perioden mellan möten finns ingen förteckning över inkommande post 
tillhands vid mötet. En total genomgång görs till nästa avstämningsmöte. 
    

6. Utgående post 
Då sekreteraren avgått under perioden mellan möten finns ingen förteckning över utgående post 
tillhands vid mötet. En total genomgång görs till nästa avstämningsmöte. 
 

7. Rapporter 
 

Ekonomi 
Genomgång av ekonomisk rapport. Perioden som redovisas i den resultat- och balansrapport som 
kassören skickat till styrelsen är 2014-01-01 - 2014-06-30. Den visar ett periodresultat på -55166:18. 
En allmän diskussion fördes om möjligheterna att vidareutveckla den ekonomiska redovisningen 
genom tydligare verifikationstexter i huvudboken. Det sågs som en naturlig utveckling på det arbete 
som kassören redan genomfört genom den kontoförteckning med noteringar som lämnats vid 
föregående styrelsemöte. 
 
Jarmo Renner bjöds in till mötet och redogjorde för värde på varulager för Riesenshopen. 
 
Beslut 17/2014: Ordföranden och kassören får ett gemensamt uppdrag att ta fram förslag på hur 
verifikationstexterna kan skrivas. Annica H bistår med sin kompetens inom området  
 
RUS 
 
Hälsoenkäten  
Enkäten för perioden 1/7 2013 - 30/6 2014 finns nu tillgänglig att fylla i. Den kan fyllas i t o m sista 
oktober. 
 
Avelskommittén 
Inget att rapportera. Det inplanerade uppfödarmötet i Kopparbo kommer att ställas in då ingen i 
Avelskommittén finns på plats. En större konferens planeras istället i höst. 
 
Utställningskommittén 
Utställningar 2015 kommer vara Stockholm och Kopparbo. 13/7 hölls utställning i Kopparbo med 53 
anmälda, tyvärr inga peppar/salt. Bertil Roden har gjort utställningskatalog samt kommer vara fotograf 
för utställningen. SKK har ändrat datum för utställning i Kopparbo 2015.   
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Informationskommittén 
Pia Vevle informerar att Annika Holmgren knutits till kommittén och kommer hjälpa till med närvaro 
på sociala media.  
 
Sponsring 
Inget att rapportera.  

 
RiesenNytt 
Redaktionen efterfrågar hjälp med uppslag och material till kommande nummer för ett fortsatt ökat 
inslag av medlemmars bidrag.  
 
Redaktionen har meddelat att de söker nya medarbetare för att i förlängningen kunna ställa sina platser 
till förfogande. På så sätt säkerställs kontinuiteten med den populära medlemstidningen.  
 
Hemsidan 
Ingen rapport.  
 
Förlagsartiklar/Riesenshopen 
Beslut 18/2014: Styrelsen beslutade att Jarmo Renner och kassör Carl-Eric Blomqvist tecknar 
Plusgiro Förlagsartiklar 21 58 80-6 var för sig.  
 
Kassören ansvarar för detta.   
  

 
Test- och beskrivning 
Hans Gunnarsson rapporterar att två uppfödar-MH anordnats i SRSKs regi sedan senaste mötet. Ett i 
Härnösand och ett i Degerfors. Ytterligare ett är planerat i augusti samt en exteriörbeskrivning på 
Riesenlägret. 

 
Tävlingssektorn 
Riesen-SM IPO avgörs 13/7. 
 
Inför den stundande regelrevideringen kommer Hans Gunnarsson samla ihop ett antal medlemmar i en 
arbetsgrupp som kommer arbeta med de framtagna förslagen. Till SBKs regelkonferens åker Hans 
Gunnarsson till Lydnadskonferensen och Alf Karlström till Brukskonferensen. Hans föreslår även att 
SRSK skickar två ytterligare assistenter där SRSK står för kostnaden. 
 

Beslut 19/2014: Styrelsen beslutar att skicka ytterligare två deltagare till SBKs regelkonferens 
förutom Hans Gunnarsson och Alf Karlström.  

 
Riesen-SM 
Riesen-SM Bruks/Lydnad är planerat till Karlskrona under 2015. Riesen-SM IPO 2015 har inte 
planerats ännu. 
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LO/Aktivitetsombud 
Möte med LO/aktivitetsombudet i Kopparbo 14/7.  
 
Riesenlägret 
Pia Vevle kommer att inviga Riesenlägret 2014 och medlemsmötet är satt till tisdag 15/7 kl 19:00. 
 
Hans Glamsare har kommit in med en skrivelse till medlemsmötet ang likställande av medlemsavgift 
till SRSK för alla medlemskategorier.  
 

Beslut 20/2014: 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:- 

 
SDSF – Svenska Draghundsportförbundet 

Inget att rapportera 
 

ISPU-Internationale Schnauzer-Pinscher Union 
Inget att rapportera 

   
VU-rapporter 
Inga rapporter 

 
8. Övriga frågor 

Sekreteraren har avgått från sitt uppdrag i styrelsen. Styrelsen arbetar på att få fram en lämplig 
kandidat att antingen välja in eller adjungera.  

 
9. Nästa möte 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte kommer att fastställas vid nästa avstämningsmöte. 
 
Avslutning 
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 
Vid protokollet 

 
 
 
 

Hans Gunnarsson   Pia Vevle 
protokollförare   ordförande 

 
Justeras 

 
 

  
Annika Holmgren 
protokolljusterare 


