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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens  
styrelsemöte 2019-09-01. 
SRSK 4/2019. 
 
Närvarande: Mikael Wiltander (ordförande), Peter Lind, Brith Andersson, Charlotta Bergqvist,  
Karin Grönvall, Marie Lind samt Malou Jacobsson.  

 Protokollkopia till: 
Anmält förhinder: Revisorer: 
Linda Wikström Sträng  Roland Berg 
Jenny Willman Anders Falk 
 Revisorssuppleanter: 
 Anna Jönsson 
 Wenche Jacobsen 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
 Riesen i Väst  
 Mellan Norrland, vilande 
  Övre Norrland, vilande  
  LO/Aktivitetsombud:  

Västerbotten Ångermanland 
Gävleborg 
Dalarna 
Dalsland 
Örebro 
Värmland/öst 
Värmland/väst 
Uppsala 
Östergötland 
Halland  
Småland 
Kalmar 
Kronoberg 
Valberedning:  
Kerstin Kindert 
Lena Norrman 
Tommy Rosborg 
Webbmaster:  
Peter & Marie Lind 
Draghundssektorn: 
Anna-Carin Lönn  
Utställningsansvarig:  
Brith Andersson 
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§ 1  Mötets öppnande 

  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av justerare 
 Utsågs Brith Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 3 Fastställande av dagordning    
 Dagordning fastställs med några få ändringar.  
  
§ 4 Föregående protokoll  
 Förelåg protokoll från möte SRSK nr 3/2019, 2019-06-26. Lades med godkännande till  

handlingarna. 
 
§ 5 Redovisning av VU beslut och per capsulam beslut 
VU beslut per 2019-07-13: 
1. 
Förelåg förslag till beslut att använda swish konto, tillhörande medlem Karin Grönvall, för 
försäljning under SRSKs utställning i Kopparbo 2019-07-13, i samråd med Karin och klubbens 
revisor. Som en temporär lösning då SRSKs eget swish inte är redo att användas. 
2. 
Förelåg förslag till beslut att köpa in priser till SRSKs trofén på plats i Kopparbo, ur shopen. 
 
E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut erhölls från samtliga i SRSKs VU: 
Ordförande: Mikael Wiltander 
Vice ordförande: Peter Lind 
Sekreterare: Linda Wikström Sträng 
 
Bekräftade styrelsen VUs beslut. 
 
 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
o 190812, 190815. Från SBKs kansli: Ansökan om utökning av rasregister. 
o Inkommit ansökan från två exteriördomare som önskar utöka sitt 

rasregister med riesenschnauzer. Hanteras av Utställningsansvarig. 
o 190814. Från SKK via SBKs kansli: Information angående SRD samt 

information kring nya raser listade under SBK. 
- 190816. Från SKK via SBKs kansli: Information om uppdaterad blankett för rapport  

om hund som visat oacceptabelt beteende. 
- 190822. Från SBKs kansli: Information om nya valpköpare. 
- 190828. SBKs Gävleborg Distrikt: Inbjudan till distriktsmöte. 
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Utgående: 
- Svar till SBKs kansli angående tre exteriördomare som vill utöka sitt rasregister.  
- Avelskommittén har skickat ut svar angående valphänvisning. 

§ 7 Ekonomi 
 SRSKs medlemsregistrering: Ulla Gustavssons uppdrag och tillgång till uppgifter. 

o Beslut: Ulla Gustavsson fortsätter att hantera SRSKs medlemsregistrering 
och kommer även att få tillgång till inloggning på postgirot för att kunna 
kontrollera inbetalningar. Kassören hanterar detta. 

- Överlämning av ekonomi och bokföring till kassör: 
Vid årsmötet fanns vakans på posten som kassör. Årsmötet hänsköt val av kassör 
till medlemsmötet i Kopparbo och gav valberedningen uppdrag att arbeta med 
detta.  
Vid medlemsmötet 2019-07-16 skedde, på valberedningens förslag, val av Karin 
Grönvall som kassör. Posten är ett fyllnadsval resterande tid av den 2-åriga 
mandatperioden.  

- Firmatecknare: 
o Beslut: Fastställdes Karin Grönvall (kassör) som firmatecknare för SRSK, 

utöver nuvarande Mikael Wiltander (ordförande) samt Peter Lind (vice 
ordförande). Beslutet är omedelbart justerat. 

- Swish konto: 
Swishtjänst kommer att startas upp och hanteras av ordförande och kassör. 
Beställning av tjänsten påbörjad av ordföranden. 

- Betaltjänst: 
o Beslut: Betalkort kommer att beställas till ordförande samt kassör. 

Hanteras av Karin. 
- Uppföljning och uppdatering av register gällande ekonomi genomförs. Hanteras 

av ordförande och kassör. 
- Träff med revisorer planerad för att erhålla delårsrapport samt genomlysa 

ekonomi, budgetar, etc. 
- Arvoden  

Beslut/ förtydligande:  
o Summa för arvoden är 250 SEK/fysiskt möte, med max 999 SEK/år om 

deltagande skett vid samtliga möten. 
o Arvoden utbetalas efter årsmöte när styrelsen har givits ansvarsfrihet. 

Utbetalning sker till bankkonto och hanteras av kassören.  
o Uppdaterat från SRSKs tidigare beslut, SRSK nr 1 2015, beslut 12/2015. 

- Uppfödarlista 
o SRSK saknar inbetalning för 2019 från ett antal uppfödare. Påminnelse 

kommer att skickas ut.  
o Beslut: Avgift för uppfödarlistan höjs till 300 SEK fr.o.m. 2020 samt 

kommer att faktureras. 
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§ 8 Information /Rapporter 
- Rapport från medlemsmötet i Kopparbo 2019-07-16: 

o Ett välbesökt möte med god stämning. Vinnare av priset till ”Fritt läger” 
lottades i anslutning till lägret och vinnaren är informerad.  
Beslut: Vinsten gäller i två år efter att den mottagits. Därefter är vinsten 
förfallen.  
För framtiden kommer informationskommittén att skapa en 
presentkortsmall för detta och andra presentkort som ges i SRSKs regi. 

o Troféer delades ut och vinnarna hyllades. 
o Styrelsen tackar Roffa Asplund som ställde upp som mötesordförande. 

- Rapport från styrelsearbete i Ängelholm. Se mer information separat. 
Informationskommittén  
Genomgång av befintligt material under året, planering för resten av året 
gällande mässa och web. En mall för presentkort som ges i SRSKs regi 
kommer att skapas. 
Uppstart kommer att ske av projektet att flytta ihop RiS, RiV och SRSKs 
hemsidor till samma konto och plats, efter önskemål och beslut från 
respektive LO. 

- Ekonomi 
Se under § 7 Ekonomi. 

- RAS/ RUS 
Översyn av hemsida och befintliga dokument har skett. En del kommer att 
uppdateras för förenkling och förtydligande. Uppfödarlista och annonser 
gicks igenom. Se § 7 Ekonomi för beslut kopplat till detta. 

- Tävlingskommittéen 
-Utökning av kommittén med en ledamot: 

o Beslut: Marie Lind ingår i tävlingskommittén med ansvar för priser. 
 - Riesen SM: I dagsläget finns ingen arrangerande klubb klar. Möjliga 
alternativ undersöks och budgetar ska tas fram att erbjuda intresserade 
klubbar. SRSK ser helst att Bruks, Lydnad och IGP genomförs under samma 
arrangemang. Kommittén sammanställer alternativ och möjliga ”paket”. 
- Riesenlägret: Eventuell möjlighet att anordna tävling i FH under 
lägerveckan ses över.   
- Övriga tävlingar under SRSKs regi, t. ex. SSLOs lydnadstävling och Ralph 
Achilles Cup i IGP. Arbetas generellt med inriktning att ge samma 
förutsättningar i stöd från tävlingssektionen.   
 

§ 9 Genomgång av övriga poster 
- Ansvarig för MH/MT: Styrelsen har kontaktats av en intressent att driva detta.  

Vi har fortsatt kommunikation med mål att aktivera denna sektion igen så snart 
som möjligt.  

- Utökning av ledamöter i VU: 
o Beslut:  SRSKs VU utökas med kassör Karin Grönvall. 
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§ 10 SRSKs utställningar 
- Arbetsgrupp för utställningen i Kopparbo. Utifrån vad som behandlats vid 

medlemsmötet 2019-07-16 fastställde styrelsen en arbetsgrupp för utställningen 
i Kopparbo med de namn som föreslogs vid mötet. För utställningen 2020 
hanteras fortsatt den officiella delen av nuvarande utställningsansvarig. 
Kontaktperson med arbetsgruppen är Malou Jakobsson. Hemsidan kommer att 
uppdateras. 

- Övergripande utställningsansvarig. Nuvarande utställningsansvarig står till 
förfogande fram till årsmötet 2021. Ny ansvarig person att sedan ta vid kommer 
att tillfrågas. Därefter kommer organisation av SRSKs utställningsverksamhet från 
2021 att fastställas.  
 

- Utställningar 2020, bekräftade datum:  
1. Kopparbo 12 juli. 
2. Stockholm (SSLO) 13 september. 

- Ansökningar för 2021, inskickat av utställningsansvarig:  
1. Kopparbo 18 juli.  
2. Stockholm (SSLO) 12 september. 

 
§ 11 Riesenlägret i Kopparbo 

- Uppföljning: 
Kontinuerlig uppföljning av lägret sker i samverkan med lägerkommittén. 

 
§ 12 Mästerskap 

- ISPU VM: 
Regler för ansökan till SRSKs landslag. Ett förtydligande avseende vilka krav som 
råder för anmälan att ingå i SRSKs lanslag har sammanställts av Brith. Underlaget 
är baserat på vad som anges i ISPUs regelverk. Förtydligande om tidigare beslutat 
omkostnadsbidrag kommer att ges. Information om ansökan till landslag kommer 
att läggas ut på hemsidan. 
Lagledare: Terje Jacobsen är tillfrågad och har tackat ja till rollen som lagledare 
vid 2019 års ISPU VM i Ungern, vilket fastställdes av styrelsen.   

- Riesen SM: 
Se § 8, Tävlingskommittén. 

 
§ 13                RAS samt Lathunden 

Arbete pågår med översyn av RAS samt uppdatering av register. 
 
§ 14 Ärende för beslut 
 Under mötet har beslut fattats enligt § 5, 7, 8, 9, 10 samt 12. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 



SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

 SRSK 
 

 

 

6 

 

§ 16 Nästa möte  
Diskuterade styrelsen eventuell möjlighet till att nästa möte kan bli tillsammans med 
representanter för LO samt lägerkommittén.  
Tänkt program för den gemensamma delen är bland annat workshop med tydliga 
leverabler samt även föreningsteknik med koppling mot gemensamma mål.  
Styrelsen avser att tillfråga Roffa Asplund kring rollen som föreningscoach för 
föredragning vid mötet. 

 
Förslag på datum för nästa fysiska möte är 22-24 november i Ängelholm.  

 Datum för telefonmöten samt årsmöte tas upp separat. 
  
§ 17 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
 
Mikael Wiltander Brith Andersson  Peter Lindh 
Ordförande    


