
 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer 

 

Protokoll fört vid Svenska  

Riesenschnauzerklubbens  

styrelsemöte 2018-05-22 
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Närvarande: Mikael Wiltander ordförande Protokollkopia till: 

                       Peter Lind vice ordförande Revisorer: 
                       Brith Andersson ledamot Roland Berg 
                       Charlotta Bergqvist ledamot vakant 

                       Jenny Willman suppleant Revisorssuppleanter: 

                       Hans Gunnarsson kassör Anna Jönsson 

 vakant 
LO-områden: 

Förhinder: SSLO 

                  Malou Jacobsson suppleant Riesen i Syd 

                  Lena Harmsund suppleant Riesen i Väst 
                  Vakant sekreterare 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 
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1. Mötets öppnande 

Mikael Wiltander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Informerade 

att den av årsmöte valda sekreteraren Marie Broholmer valt att avgå med 

omedelbar verkan på grund av privata skäl. Sökandet efter ny sekreterare 

kommer att påbörjas snarast 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen faställdes 

3. Protokolljusterare 

Hans Gunnarsson jämte Mikael Wiltander 

4.Ekonomisk redovisning SRSK 

Kassören gick igenom den ekonomiska rapporten, inget att 
invända 

5 Rapporter av vikt från styrelse, sektorer, lokal- och rasklubbar 

Rasklubbar: Rasklubbarna har bildat en Facebook där de kommer 

att diskutera olika frågeställningar  

 Lokalområden: Inget inkommit 

Utvecklingsbidragen: Tore Karlssons bidrag på 3000kr är nu utbetalt, 
hans uppgifter kom inte fram till via mail så vi kunde inte betala ut i 
tid. Vi får kolla om felet ligger på vår server. 

Sektorer: Inget inkommit 

Mästerskap: Ras SM arrangerades av Värnamo BK med bravur. 

Ett 30-tal kom till start i de olika klasserna, kul att så många kom 

till start. Tyvärr så har vi inte fått ja från någon ännu angående 

2019 år SM.  

 

6.Kongressen 

I år 100-års jubileum. Man har flyttat kongressen till Arlanda och 

ställer till med stort kalas på kvällen. I år så får deltagarna betala 

allt själva, uppehälle, banketten och resa. Beräknad kostnad för 

SRSK cirka 7000kr per delegat. Rapport från kongressen kommer 

på nästa möte 

7.GDPR 

Pågående arbete, Peter köper en modul att installera på hemsidan. 

SBK är sena med info vad som gäller, vi har fått mycket hjälp 

från SKK. 

8. Övriga frågor 

Det tog upp vad som gäller arkivplanen kontra GDPR. Mötet beslöt 
att titta på en arkivplan efter att vi är klara med GDPR 
implementeringen 



9.Nästa möte  

17/6 på SKK lokaler i Stockholm 

 

 

9.Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 

Bilaga till styrelseprotokoll  

Några råd för en god arkivvård 

 


