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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2020-12-09  
SRSK nr 9/2020 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Charlotta Bergqvist, Brith 
Andersson, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg, Malou Jacobsson (deltog under paragraf 1 – 14) 

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Revisorer: 
 Roland Berg 
 Anders Falk 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
 Riesen i Väst   
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§ 1  Mötets öppnande 

  Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justerare 
Brith Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen lästes igenom och godkändes    
 

§ 4 Föregående protokoll  
Förelåg protokoll från styrelsemöte 2020-11-11, SRSK nr 8/2020. Protokollet lades till 
handlingarna. 

 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
2020-11-28. Beslut per capsulam med anledning av uppkommen vakans i styrelsen 
Bakgrund: 
2020-11-15 har sekreteraren vid samtal med SRSKs ordförande meddelat sin 
omedelbara avgång ur styrelsen, vilket beklagas av övriga styrelsemedlemmar. SRSKs 
valberedning har även meddelats. 
 
Diskussion samt beslut: 
Utifrån den korta tid som kvarstår innan ordinarie årsmöte, 2021-03-14, ser styrelsen 
inget skäl till annan åtgärd, utan anser sig kunna arbeta vidare till dess med denna 
vakans.  
 
Fredrik Holmberg (ledamot) har sagt sig villig att även hantera sekreterarrollen 
kvarvarande tid till årsmötet. 
 
Beslutades:  

- att styrelsen arbetar vidare med en vakans på sekreterarposten fram till årsmötet  
- att Fredrik Holmberg fram till årsmötet även hanterar sekreterarrollen 
 
Deltagande i beslutat var via e-mail: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin 
Grönvall, Charlotta Bergqvist, Brith Andersson, Fredrik Holmberg 
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§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SKK 

o 2020-11-20: Dispensansökan för avel - Riesenschnauzer Peppar och Salt 
o 2020-11-30: SRSK 2022 godkända utställningar 

SBK 
o 2020-11-17: Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet 

ställs in med omedelbar verkan 
o 2020-11-18: Alla tävlingar stängs för anmälan Svenska Brukshundklubbens 

prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan 
o 2020-11-19: Information om nya valpköpare 
o 2020-11-27: Hantering då man vill rapportera bruksprov vid tävling som 

friskvård 
o 2020-12-09: Inbjudan till Svenska Brukshundklubbens 

organisationskonferens 2021 
- Övrigt 

o SSLO, 2020-11-10: Styrelsemötesprotokoll 
o SLU, 2020-11-23: Djurhälsa och djurvälfärd 
o SBK Blekinge Distriktet, 2020-12-09: Svar på valberedningsfrågor 

 

Utgående: 
- Avelskommittén 

o SKK, 2020-11-23: Dispensansökan för avel - Riesenschnauzer Peppar och 
Salt 

 
Inkomna skrivelser diskuterades övergripande - specifikt diskuterades: 
- SBK, 2020-11-19: Information om nya valpköpare 

o Informationen har skickats till LOna 
o Styrelsen diskuterade hur SRSK eventuellt skulle kunna skicka ut 

information till nya valpköpare. Inga beslut fattades i frågan. 
- Blekinge Distrikt SBK, 2020-12-09: Svar på valberedningsfrågor 

o Skrivelsen härrör till inkommen skrivelse från SBK 2020-11-09: Frågor från 
den centrala valberedningen till lokalklubbar, distrikt och rasklubbar 

o Beslut: Mötet beslutade att ordförande skapar ett svar till SBKs centrala 
valberednings frågor, som distribueras för kännedom inom SRSKs styrelse 
innan svaret skickas till SBKs centrala valberedning 
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§ 7 Ekonomi 
Då situationen kring Corona gör att mängden aktiviteter överlag är begränsad finns 
heller inga större aktiviteter kring föreningens ekonomi att rapportera. 
Föreningens ekonomi anses fortsatt god med positivt resultat.  
 
Kassören jobbar med SBK Tävling för att skapa ett konto via betalningsplattformen 
Stripe. Det ser positivt ut att kunna utnyttja denna plattform för SRSKs behov.  

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn      

a) Avelskommittén 
- Angående förtydligande av svaret på inkommen skrivelse: Särbestämmelser för 

låsningsperioden 2022-01-01 – 2026-12-31 
o Versionen daterad 2020-12-07 godkändes av styrelsen för att skickas till 

SBK 
- Arbete pågår tillsammans med PR-/Infokommittén med uppdateringar av den för 

avelskommittén relevanta informationen på hemsidan. 
 

b) Test och beskrivning 
Finns inget att rapportera. 

 
c) Utställning 
- SKK /UtstKs har godkänt ansökningar för SRSK utställningar år 2022 enligt: 

o SRSK / SSLO, Botkyrka Brukshundklubb - Söndag 2022-09-04 
o SRSK, Kopparbo - Söndag 2022-07-17 

 
§ 9 Tävlingssektorn 

a) Dragkommittén 
Finns inget att rapportera. 

 
b) IGP-kommittén  

Finns inget att rapportera. 
 

 
 
§ 10 PR-/Infokommittén 

Arbete pågår för att skapa och skicka ut ett nyhetsbrev till medlemmarna under 
december. 

 

§ 11 Mästerskap 

Finns inget att rapportera. 
 

§ 12      SBK – Information 
Angående de uppdaterade stadgarna har SBK bekräftat att en ny valberedning kan 
väljas under pågående årsmöte utan föregående nomineringsprocess. 
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§ 13      Riesentrofén  
Finns inget att rapportera. 

 
§ 14 Årsmöte 2021 

- Beslut: Styrelsen beslutar att Årsmötet 2021 den 14:e mars kl. 13:00 kommer att 
genomföras digitalt 

o Olika praktiska lösningar och utmaningar kring ett digitalt årsmöte 
diskuterades. Dokument kring lösningar finns på styrelsens delade google 
drive  

o Viktigt att alla medlemmar ges möjlighet att delta i årsmötet 
- Beslut: Styrelsen beslutar att skapa en grupp för att förbereda för ett digitalt 

årsmöte, gruppen består av: Peter Lind, Fredrik Holmberg och Jenny Willman 
 
§ 15 Övriga frågor 

Informationsutbyte med primärt SBK, framförallt den digitala kommunikationen som 

sker via e-mail. 

Beslut: Kassören byter adress i SBK Medlem online till sekreterare@srsk.se för att 

förenkla 

Riesenlägret 2021 

- Mikael Abrahamsson är kontaktperson för Riesenlägret  

- Det finns en preliminär plan att genomföra Riesenlägret 2021 

- Info/PR kommittén jobbar med att skapa en hemsida för Riesenlägret 

 

§ 16 Nästa möte  
Datum för nästa möte fastställdes till 2021-01-21, kl. 19:00 via digital plattform 

  
§ 17 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Brith Andersson 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 

mailto:sekreterare@srsk.se

