SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

Protokoll fört vid Svenska
Riesenschnauzerklubbens
styrelsemöte 201 8-04-22
SRSK nr 2/2018
Närvarande:
Mikael Wiltander, ordförande
Peter Lind, vice ordförande
Marie Broholmer, sekreterare
Hans Gunnarsson, kassör. Anslöt till mötet från §11
Jenny Willman, ledamot
Brith Andersson, ledamot
Förhinder:
Charlotta Bergqvist, ledamot
Malou Jacobsson,suppleant
Lena Harmsund, suppleant
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Protokollkopia till:
Revisorer:
Roland Berg
vakant
Revisorssuppleanter:
Anna Jönsson
vakant
LO-områden:
SSLO
Riesen i Syd
Riesen i Väst
Mellan Norrland, vilande
Övre Norrland, vilande
LO/Aktivitetsombud:
Västerbotten Ångermanland
Gävleborg
Dalarna
Dalsland
Örebro
Värmland, östra
Värmland, västra
Uppsala
Östergötland
Halland
Småland
Kalmar
Kronoberg
Valberedning:
Linda Sträng
Kerstin Kindert
vakant
Webbmaster:
Peter & Marie Lind
Draghundssektorn:
Anna-Carin Lönn
Utställningsansvarig:
Brith Andersson

1. Mötets öppnande
Ordföranden Mikael Wiltander hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Protokolljusterare
Brith Andersson valdes till protokolljusterare.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående styrelseprotokoll.
Styrelseprotokoll nr 1/2018 konstituerande styrelsemöte via telefon 2018-03-21 godkändes och lades till
handlingarna.
5. In- och utgående skrivelser
Inkomna skrivelser: Marie rapporterade om inkomna skrivelser
- Kallelse SBK Stockholmsdistrikts vårmöte. Marie anmäler sig.
- Förfrågan från SBK Östergötland om vem som är SRSK:s representant. Marie besvarar frågan.
- Uppmaning från Brukshunden om att vi ska informera om läger och rasmästerskap. Information är
inskickad av Mikael.
- Förfrågan från SBK Östergötland om vem som är SRSK:s representant. Marie besvarar frågan.
- Ansökan om bidrag från utvecklingsfonden från Riesen i Väst. Ansökan avslogs då det inte faller in
under utvecklingsfonden
- Ansökan om bidrag från utvecklingsfonden från Ulla Mattsson. Inget beslut taget på mötet.
Utgående skrivelser:
- Ett antal förfrågningar från hemsidan har besvarats.
6. Rapporter av vikt från styrelse, sektorer, lokal- och rasklubbar
Rasklubbar: Mikael rapporterade om SBK-kongressen och det blir inget förmöte på SBK-kongressen i år.
Lokalområden: Mikael tog upp organisationsfrågan. Styrelsen diskuterade att det måste utarbetas en
organisationsplan med riktlinjer kring vad som gäller med tydliga ansvarsområden kring juridik och
ekonomi mellan SRSK och LO.
Styrelsen vill förenkla och förtydliga informationsflöden mellan styrelsen och LO. Styrelsen beslutade att
Marie är kontaktperson mellan LO och SRSK.
Utvecklingsbidragen: Styrelsen diskuterade utvecklingsbidragen och dess regler.
Sektorer: Anna-Carin Lönn vill gå utbildning inom draghund. Styrelsen beslutade att skicka Anna-Carin
på denna utbildning.
7. Mästerskap
a) Riesen-SM. 2018 års mästerskap går i Värnamo. Allt går enligt plan. Plats och datum för
2019 års SM är inte bestämt. Mikael kollar med Jörgen Hultberg om att arrangera det i
Norrköping. Riktlinjer kring ansvar och kostnader mellan SRSK och BK måste förtydligas.
Hans tar fram detta.
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b) VM. Styrelsen diskuterade förutsättningar och sponsring kring deltagande sanktionerad av
SRSK vid ISPU-VM. Styrelsen beslutade: 31 augusti är sista anmälningsdag för att allt ska
hinna förberedas och lagledare ska utses av styrelsen. Regler ska ses över och info om detta
ska ut på webben. Mikael gör detta senast sista maj.
8. RAS från 2011. SBK och SKK har noterat att dokumentet Rasspecifika avelsstrategier ska
uppdateras. Mikael kontaktar Charlotta för att uppdatera senaste versionen.
9. Lathunden. SRSK har inte uppdaterat resultat från MH, MT och exteriörbeskrivningar på länge.
SBK kommer att genomföra utbildning i handhavande av Lathunden. Marie Lind har anmält sitt
intresse att uppdatera Lathunden. Styrelsen undersöker om Marie Lind kan tänka sig att göra detta
och då genomföra SBK:s utbildning. Styrelsen beslutade att protokollen ska skickas in till
sekreteraren som skickar vidare till Marie Lind.
10. Genomgång av alla aktivitetsombud samt distriktsrepresentanter
Styrelsen diskuterade SRSK:s representanter i SBK-distrikt. Styrelsen beslutade föreslå att LO
själva utser representanter och eventuella ersättare i de distrikt som ligger i respektive LO-område.
Förslag: SSLO utser representant/er i Stockholm, Sörmland och Uppland. RIS utser representant/er i
Blekinge, Skåne och Småland. RIV utser representant/er i Halland, Skaraborg och Västra. Styrelsen
föreslår vidare att för de distrikt som saknar LO kvarstår de namn som finns på listan. Om de inte vill
det ska aktivitetsombud tillfrågas.
Styrelsen beslutade att Marie blir kontaktperson gentemot LO och aktivitetsombud.
Jenny kontaktar alla aktivitetsombud och frågar om de vill fortsätta. Marie skickar ut en förfrågan
tillsammans med protokollsutdrag till sekreterare i respektive LO. Alla poster där SRSK ska
representeras ska vara tillsatta senast till medlemsmötet i juli.
11. Genomgång av sektorer samt kommittéer.
Styrelsen diskuterade att alla som har haft innevarande post ska tillfrågas årligen om de vill fortsätta
sitt uppdrag.
RUS: Styrelsen beslutar att ge Charlotta i uppdrag att komma med förslag på personer i
rasutvecklingskommittén inklusive avelskommittén.
Rasinformatör: Brith tillfrågar rasinformatören om hon önskar kvarstå.
Test- och beskrivning: styrelsen
ISPU: Brith sitter kvar
Tävling: Hans sitter kvar
Riesentrofén: Jörgen Hultberg ska tillfrågas. Mikael frågar.
Draghund: Anna-Carin Lönn sitter kvar.
IPO: Mikael frågar Gunilla Stahre om hon sitter kvar.
Priser: styrelsen tar över detta. Tidigare ansvarig Sonja Thuring avtackas för allt arbete med detta
under åren.
Sponsoransvarig: styrelsen
Informationskommitté: Peter, Marie, Hans och Jenny
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Utställning: Brith sitter kvar
Lägerkommittén: sitter kvar
12. GDPR behöver vi agera? Eller sköts allt centralt? Mikael har varit i kontakt med SBK om hur
detta ska implementeras. Peter är med på webbinariet den 25 april och kommer att efterfråga om det
finns mallar och standardtexter som vi kan använda eftersom vi förväntas följa GDPR från den 25
maj. Rutiner för e-postanvändning är prio 1.
13. Valpköparbrev, utskick till nya riesenägare. Vissa LO har redan utarbetat infobrev som är bra
och informativa men styrelsen anser att detta bör skickas ut centralt. Jenny och Brith samlar in de
infobrev som finns och gör ett förslag utifrån dessa som kan användas för alla. Beräknas vara klart 1
juli.
14.Trycksaker och annat printat kommunikationsmaterial. Styrelsen överlåter till
informationskommittén att ta fram detta.
15. Relationen mellan SRSK-LO. 2011 gjordes omorganisation och LO:na bildades.
Organisationsfrågan diskuterades.
16. RIV-ansökan om ytterligare bidrag för 2017 SM. Styrelsen beslutade att rapport från RIV
ska inkomma innan beslut kan tas.
17. Hemsidan/FB och andra sociala medier. Hänskjuts till informationskommittén.
18. Mässor. SRSK kommer att ha monter på Stockholms Hundmässa 8-9 december 2018 och
MyDog i januari 2019. SRSK:s deltagande på bruks-SM diskuterades.
19. SBK:s 100-årsjubileum. Mikael deltar på kongressen. Styrelsen vill härmed framföra att det är
beklagligt att rasklubbarna inte bereds möjlighet att träffas i samband med kongressen. Detta
speciellt i år i och med SBK:s 100-årsjubileum.
20. Ekonomisk redovisning SRSK
Hans lämnade en lägesrapport kring ekonomin.
21. Utvecklingsfonden
Det finns cirka 10 000 kr kvar i fonden. Andra rasklubbar ser mycket positivt på vår utvecklingsfond.
Styrelsen diskuterade om var vi kan hitta medel för att få detta att fortsätta även efter 2018.
Ett sätt att sprida information kring utvecklingsfonden kan vara att låta Brukshunden skriva
reportage. Info om stöttade projekt och uppföljning av stöttade projekt ska göras och ska spridas i
våra informationskanaler. Styrelsen beslutade: En plan för fortsättning av utvecklingsbidrag ska
göras senast till årsmötet 2019.
22. Exteriördomarkonferens 2019
SBK genomför en konferens för exteriördomare den 19-20 oktober 2019. Vid denna konferens är
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riesenschnauzer en av de raser som ingår. Föregående tillfälle då riesenschnauzer ingick var 2012.
Styrelsen beslutade att Brith Andersson är SRSK:s kontaktperson samt representant på plats.
23. Nästa möte 22 maj kl 19 (telefonmöte). 17 juni heldagsmöte på SKK:s kansli i Rotebro.
24. Avslutning
Ordförande tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Marie Broholmer
Mötessekreterare

Brith Andersson

Mikael Wiltander
Ordförande

Bilaga till styrelseprotokoll
Uppdragslista
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