SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

Protokoll vid styrelsemöte 2016-07-19 i Kopparbo
Närvarande: Ordförande Hans Gunnarsson
Vice ordförande Lars Bivstedt
Sekreterare Lennart Henning
Kassör Staffan Björk per telefon
Ledamot Mikael Wiltander per telefon
Suppleant Peter Lind
Suppleant Andrea Collin

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Gunnarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Val av protokolljusterare
Till att justera protokollet tillsammans med ordförande utsågs Peter Lind.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fasställdes
4. Ekonomi-Bokslut 2015
Bokslut klart och lämnat till revisorer
Budget klar
Resultat 2016, delrapport inte gjord.
Detta möte tar vi en muntlig status av läget, i framtiden kommer vi delge en fullständig
halvårsrapport till Kopparbolägret.Denna kommer läggas ut i skriftlig form på hemsidan när den är
fullständig. Innan 31 Juli
Framtiden när det gäller kassör? Staffan vill stanna kvar, anser att han kommer att klara av att göra
ett bra jobb

5. Inkommande skrivelser
1) Missnöjd medlem, som tycker föreningen inte sköts
Hans svara och tackar för synpunkter.
Vi kommer gå ut med lista över områden och tävlingstyper som vi lägger ut till medlemmar där
vi behöver hjälp om det skall kunna anordnas och om någon hör av sig till oss så hjälper vi
gärna till med det vi kan. Kan vara ekonomisk hjälp från föreningen, hjälp att söka
Studiefrämjande bidrag, koppla ihop med andra etc.
2) Från Susanne Swedenbrink som vill utöka sitt rasregister som domare. Hans kontaktar Brith
Andersson i frågan

6. Riesen-SM 2017
Spår, lägre och högre önskas. RiV har sagt att de bara klarar av Elit. Följs upp fortsatt
Går ut med info på medlemsmötet, be om hjälp, berätta att det är läger i samband med Riesen SM
I framtiden, kanske göra ihop med annan rasklubb. Ex Tånga Hed med Dobberman
Kanske tävling mellan raserna?
Bereda och undersöka vidare inför 2018

Vinnare får pris från utvecklingsfonden

7. Utvecklingsgrupp + Elitsatsning IPO
Beslöts att Mikael tar kontakt med Top-Dog angående ett upplägg från deras sida och kostnad för
detta.
8. Hälsoenkät
Hälsoenkäten väcks till liv igen och kommer att finnas som länk på hemsidan. Avser tiden juli
2014 – juni 2016. Enkäten är öppen t.o.m. 31 oktober. Andrea Collin kommer att hämta hem
resultatet från tidigare år hos SLU och utvärdera det tillsammans med det nya resultatet.
9. Nästa möte
Telefonmöte i september. Hans återkommer med tid.
Hans tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid Protokollet
Lennart Henning
Sekreterare
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