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§1

Mötet öppnas
Ordföranden Mikael Wiltander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av justerare
Utsågs Brith Andersson att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll från möte nr 5/2019, 2019-10-14, godkändes och lades till
handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och per capsulam beslut
VU beslut
Inga nya beslut tagna.
Per capsulam beslut
Inga nya beslut tagna.

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkommande:
- Domarfrågor inför exteriörkonferensen, SBK, 191015.
- Inbjudan/Påminnelse RAS/RUS-konferens 2019, SBK, 191015.
- Önskan om en rasrepresentant i SBK Daladistriktet, SBK, 191015.
- Bokföringspapper och kassörs tillgång till bank, Anders Falk, 191029.
- Auktorisation av ny exteriördomare, Arvid Göransson, SBK, 191104.
- Auktorisation av ny exteriördomare, Johnny Andersson, SBK, 191104.
- Frågeställningar som inkommit från Upplands lokal/rasklubbar inom avel och
hälsa, SBK, 191106.
- Överklagan mot beslut om uttagningsregler och bidrag för svenska landslaget till
ISPU-VM, från IGP aktiva via Maria Ezelius, 191107.
- Ansökan om utökat rasregister, Joel Lantz, 191113.
- Rapport om oacceptabelt beteende, 2 hundar, SBK, 191111.
- Beslut om hund som tidigare rapporterats för oacceptabelt beteende, SKK,
191114.
- Material från RAS/RUS konferensen 2019, SBK, 191115.
- Material från RAS/RUS konferensen 2019 del 2, SBK, 191120.
- Skrivelse angående kull efter tjuvparning, en uppfödare inom SRSK, 191129.
Konstaterade styrelsen att detta inte ligger inom SRSKs ansvarsområde
och hänvisar därför uppfödaren till att kontakta Svenska
Kennelklubbens Uppfödar-/och kennelkonsulentkommitté/UKK.
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Utgående:
- Förfrågan till medlem om hon kan tänka sig att vara rasrepresentant i SBK
Daladistriktet, 191106. Linda tar förnyad kontakt.
- Förslag/diskussion ISPU VM, SRSK-VO, 191107.
- IGP/FH landslaget, SRSK-VO, 191111.

§7

Ekonomi
Karin redovisade att hon nu har tillgång till SRSKs bankkonton och kan betala
fakturor. För uppdatering i bankens system kommer Karin att lämna protokollsutdrag
avseende firmatecknare från möte nr 5/2019 samt stadgarna.
En allmän diskussion fördes kring LO-bidragen och den extra summa som utgår för
RiV samt SSLO, med anledning av SRSKs monter vid Stockholm Hundmässa respektive
My Dog.

§8

Årsmötet 2020
- Annonsering, bokning, är allt klart?
Kallelse till årsmötet med information om datum och plats finns utlagt på
hemsidan. Mikael kontrollerar förslag till mötesordförande.
-

§9

Verksamhetsberättelse 2019, vem gör vad? Vem håller i trådarna?
Linda mejlar ut till alla kommittér om att de måste komma in med sin del av
verksamhetsberättelsen, och sammanställer därefter dokumentet.

Information/Rapporter
Brith informerade från SBKs exteriördomarkonferens i oktober, där drygt 60 domare
deltog och riesenschnauzer var en av raserna. Raspresentatör var Eva Liljekvist-Borg i
samverkan med Brith. Presentationen skedde via en omfattande PP- presentation
och de tre hundar som fanns på plats, två svarta samt en peppar& salt.
Presentationen blev mycket positivt bemött av konferensens deltagare.
SBK gav även exteriörbeskrivare möjlighet att närvara vid sin ras på respektive
rasklubbs bekostnad. Av SRSKs tre beskrivare deltog enbart Titti Wikström, övriga
hade förhinder. Bekräftades att reseersättning täcks av SRSK.
Brith informerade att Birgitta Wasserman deltagit vid SKKs Brush-Up för CUA
(Certifierad utställningsarrangör) 2019-11-10 på SKKs kansli. Bekräftades att
deltagaravgift samt reseersättning täcks av SRSK.

3

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK
Brith informerade även om att hon 2019-11-09 deltagit vid SKKs seminarium för
utställnings- och domaransvariga i ras –/specialklubbar på SKKs kansli. Bekräftades
att deltagaravgift täcks av SRSK.
Mikael informerade om SBKs Organisationskonferens i januari 2020. Varje rasklubb
får skicka två representanter och SBK betalar för en av dem. Informerade även att
SBKs Förbundskongress 2020 kommer att genomföras i Sundsvall.

§ 10

SRSKs tävlingskommitté
- Kommande tävlingar?
Gunilla Stahre ska ha IGP tävling i påsk, men tävlingsplats är inte klar.
SSLO fick ställa in sin lydnadstävling i september på grund av för få anmälda.
Planer finns för lydnadstävling på Kopparbo, och då tillfråga SSLO om de vill
arrangera den.
Diskuterades eventuell möjlighet att SRSK arrangerar tävling i FH (spår) i
Kopparbo. Och då hålla det som ett rasmästerskap för att inte få alldeles för
många anmälningar från andra raser. Tävlingskommittén skriver ihop ett förslag.

§ 11

SRSKs utställningar
Brith informerade att ansökta datum för SRSKs utställningar 2021 har godkänts och
är fastställda; Kopparbo 2021-07-18, SSLO (Botkyrka BK) 2021-09-12.
Brith informerade även att SKK beslutat om nya arvoden för exteriördomare och
ringsekreterare från och med årsskiftet. Domararvodet är höjt till 1 250:-/dag, vilket
innebär skatt och arbetsgivaravgift. Arvodet för ringsekreterare höjs till 950:-/dag.
Påminde även om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) som ska
hanteras när ej svensk domare dömer. Information om detta har tidigare erhållits
från SKK via SBK. SINK gäller samtliga domarkategorier, inte bara vid utställning.

§ 12

Kopparbo
Inget för diskussion det här mötet.

§ 13

Mästerskap
- Riesen SM
- Hur går det med plats för Riesen SM 2020?
Arbete pågår med att hitta förslag på arrangerande klubb. Eskilstuna BK och
Strängnäs BK ska tillfrågas.
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-

Förslag på bidrag till arrangerande klubb Riesen SM 2020?
Diskuterades bidrag att erbjuda klubb som arrangerar Riesen SM.
Beslutades att SRSKs ekonomiska bidrag till arrangör för Riesen SM är 15 000:- .
Arrangörsklubben får även samtliga anmälningsavgifter, minus de centrala
avgifterna. SRSK står för kostnaden för klubbens särskilda SM priser.

-

ISPU VM
Diskuterades den överklagan som inkommit från en grupp aktiva inom IGP, efter
att styrelsen fastställt uttagningsregler och bidrag för deltagande vid ISPU VM.
Styrelsen uppskattar en konstruktiv dialog angående detta, där även önskemål
finns att utöka nuvarande IGP kommitté med tre aktiva inom sporten. I syfte att
sedan arbeta med frågan tillsammans med styrelsen, förutom ordinarie arbete
inom kommittén. Styrelsen ser positivt på önskemålet och inväntar namnförslag
från nuvarande kommitté. Utökning av kommittén hanteras därefter via per
capsulam.

§ 14

RAS samt Lathunden
- SBK har hört av sig till Linda och vill ha ungefärlig tidpunkt som vi kommer att
lämna in nytt förslag på RAS?
Avelskommittén ser över hur de ligger till tidsmässigt.

§ 15

Övriga frågor
- Kalender/Årshjul
Mikael skickar förslag på årshjul till styrelsen.
- Beslutslistan
Linda arbetar fram en beslutslista från och med 2019 och framåt.
- Fastställande av alkohol och drogpolicyn
Beslut togs att fastställa SRSKs alkohol- och drogpolicy, och att den ska publiceras
på SRSKs hemsida.

§ 16

Nästa möte
Kort telefonmöte under vecka 03 och sen ett fysiskt möte i Värnamo 1+2/2-2020.

§ 17

Mötets avslutande
Ordförande Mikael Wiltander avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Justeras:
Mikael Wiltander
Ordförande

Vid protokollet:
Brith Andersson
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