SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK
Protokoll vid Svenska Riesenschnauzerklubbens
styrelsemöte 2020-02-25
SRSK 2/2020

1

Sammanträdet öppnas
Vice ordförande Peter Lind öppnade mötet

2

Val av justerare
Charlotta Bergqvist

3

Fastställande av dagordning
Fastställdes med en del justeringar

4

Föregående protokoll
Inga invändningar

5

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkommande:
-

Information om tillstyrkan om utökning av rasregister Susanne Nilsson, 200205
Beslut från SKKs diciplinnämnd , SBK 200218
Utgående:

7

Inga utgående skrivelser
Ekonomi
Kassör Karin Grönvall rapporterade att protokollsutdrag från möte nr 1/2020,
avseende justering av firmatecknare, är inlämnat och registrerat av banken.
Karin har gjort ett budgetförslag för 2020 och skickat ut en rapport om hur det ser ut
nu. En del poster från 2019 kommer att gå in i 2020 års budget.
En del synpunkter har kommit in på budgetförslaget och efter korrigering
har man kommit fram till en nollbudget. Karin gick igenom budgetförslaget i stora
drag.
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Årsmötet 2020
-

Årsmötesordförande
Klar. Peter har löpande kontakt med årsmötesordförande.
Sekreterare på mötet
Inte klar än
Kallelse
Klar och publicerad på hemsidan
Verksamhetsberättelse 2019
Klar och publicerad på hemsidan. Mål/inriktning dokument ska ut på hemsidan.
Valberedningens förslag
Klar och publicerad på hemsidan

9

Hemsidan
Inget nytt

10

Regelkonferensen
Är en central konferens och är därför kostnadsfri. Brith Andersson åker och
representerar SRSK.

11

SRSKs tävlingskommitté
Tävlingskommittén söker provledare till IGP tävlingen på Riesenlägret.
Påsktävlingen IGP är inställd.
En funktionsmejl kommer ordnas för kommittén.

12

Mästerskap

13

-

Riesen SM 2020
Kungälvs BK har fått förfrågan om att arrangera Riesen SM 2020. Om de inte kan
kommer SRSK satsa på att hitta en arrangör för 2021 istället.

-

ISPU 2020
Tillfrågad lagledare har tackat jag. Terje Jacobsen ställer upp 1 år till.

Ärende för beslut
Inga ärenden för beslut
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Övriga frågor
-

Kalender/Årshjul
Peter Lind har skickat ut en excelfil med införda datum. Används som ett
arbetsdokument. Som kan hållas levande.
Beslutslistan
Är inte klar. Linda Wikström Sträng sammanställer en beslutslista med beslut från
och med 2019.

15

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet 2020 den 8 mars på Värnamo BK.

16

Mötets avslutande
Vice ordförande Peter Lind avslutade mötet
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