Svenska Riesenschnauzerklubben
SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer

Protokoll fört vid Svenska
Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-0719 Kopparbo

1§ Mötets öppnande
Hans Gunnarsson hälsade alla välkomna till dagens möte.

2§ Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 38 medlemmar.

3§ Val av mötesordförande
Till att leda medlemsmötet valdes Hans Gunnarsson.

4§ Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Lennart Henning till mötessekreterare.

5§ Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera dagens protokoll
Till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera protokollet tillika
rösträknare valdes Karin Grönvall och Stellan Guhrén.

6§ Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enl. §
7 moment 2
Barbro Olsson från SBK:s styrelse anmäldes och beslut togs om närvaro och
yttranderätt

7§ Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
På grund av tekniska bekymmer med massutskicket har kallelsen kommit sent
till medlemmarna.
Mötet fann efter votering att mötet är ett ordinarie medlemsmöte och därmed
har full beslutanderätt.

8§ Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes .

9§ Information från styrelsen
1) Ordförande och kassör redogjorde för de problem som funnits med
kassörsarbetet. Ett halvårsbokslut kommer att presenteras på hemsidan
2) Olika medel för information har diskuterats såsom hemsida och
direktutskick
3) Hälsoenkäten väcks till liv igen och kommer att finnas som länk på
hemsidan. Barbro Olsson från SBK redogjorde för upplägget.
4) Utställningen i Kopparbo har upplevts av alla inblandade som en stor
framgång.
5) RIV kommer att tillsammans med Herrljunga BK arrangera Riesen-SM under
torsdag-måndag månadsskiftet april-maj 2017. I samband med detta
kommer RIV anordna ett läger
6) På bruks-SM kommer vår ras att vara representerad i IPO av Lars Olsson
och som reserv Maria Ezelius. I SÖK Eva Johnsson-Rosborg och Elin
Carlsson.
7) Ordförande redogjorde för utvecklingsfonden där det kommer vara möjligt
att söka bidrag för sin och hunden utveckling. Mer info kommer på
hemsidan efter sommaren.
8) Barbro Olsson redogjorde för statistikarbetet på SBK och lovade att skicka
en på Riesenschnauzer nerbruten fil till oss.

10§ Ekonomi
Kassören redogjorde för dagsläget. Konto + 204499 kr, Sparkonto 294820 kr.
Obetald faktura 6231 kr. Saldo 493088 kr. Halvårsbokslut kommer att anslås på
hemsidan efter juli månads utgång. Kassören gick även igenom budgetläget

11§ Fastställande av Balans och resultaträkning samt beslut om
ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Resultat och balansräkningen fastställdes. Ansvarsfrågan ajournerades. Mötet
beslöt att följa Roffa Asplunds förslag: När revisorernas berättelse är upprättad
kommer de medlemmar som är närvarande på mötet att få rösta elektroniskt
angående ansvarsfrihetsfrågan.

12§ Valberedning
Till ledamöter i valberedning valdes Kerstin Kindert och Roffa
Asplund
13§ Inkomna skrivelser
Inga förelåg
14§ Övriga frågor.
Funktionärslista med tävlingsledare, domare m.m.. En sådan är under
utformning. Info kommer i styrelseprotokoll på hemsidan.
Riesen-Nytt diskuterades. Någon egen ny redaktör har inte gått att finna.
Stellan Guhrén hade kontakt med Aussieklubbens sekreterare som eventuellt
kunde hjälpa till. Stellan skickar kontaktuppgifter till styrelsen.
Barbro Olsson redogjorde för arbetet med regelrevideringen. Enkät utskickad
till rasklubbar och lokalklubbar. Svara på enkäten. Arbetet med lydnadsreglerna
ännu ej klart

§15 Utdelning av Riesentrofén
Ordföranden delade ut välförtjänta priser till följande:
IPO

Maria Ezelius med Gullviks Zäpo

Utställning

Helen Jerling med Riezors Ice

Drag

Jenny Viklund med Riezors Blade

Bruks

Eva Johnsson-Rosborg med Ryssbergets
Kinneh

Lydnad

Robert Folkstrand med Bolskovhus Brandy

Årets Riesen

Robert Folkstrand med Bolskovhus Brandy

16§ Avslutning
Ordföranden Hans Gunnarsson tackade för ett givande möte och avslutade
mötet

Vid Protokollet:

Lennart Henning
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