SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK

Protokoll till Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2020-10-14.
SRSK nr 7/2020
Närvarande:
Peter Lind, Brith Andersson, Jenny Willman, Karin Grönvall, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg, Charlotta
Bergqvist

Protokollkopia till
Anmält förhinder:

Revisorer:

Elin Carlsson & Malou Jacobsson

Roland Berg
Anders Falk
LO-områden:
SSLO
Riesen i Syd
Riesen i Väst

§1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2
Val av justerare:
Jenny Willman, Charlotta Bergqvist
§3
Fastställs

Fastställande av dagordning

§4
Föregående protokoll
Föregående protokoll SRSK nr 6/2020 lades till handlingarna.
Uttryckt önskan med all inom styrelsen att de fått se och godkänna sista justerade versionen av
protokoll innan publicering på srsk.se
Detta har gjorts innan men ytterligare en runda önskas och kommer därmed att skickas inom
styrelsen en gång till innan publicering på hemsidan.
§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
VU beslut
Inga beslut att behandla.
§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkomna:
Protokoll RIS 17/8
Kallelse till Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 24-25 oktober 2020
Rättelse; kallelse till Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 24-25 oktober 2020
SBK; Lista MH & MT domare
Protokoll RIV
SBK; Påminnelse regelrevidering utställning & championatregler.
SBK: Allmänna regler revidering 2 (Ak svarar).
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SLU; Forsknings nyheter september 2020
SKK; Föreningskommittén informerar
SBK; Information, avliden exteriördomare.
Lind/Jansson: Översyn riesentrofen
SBK Grundkurs i anatomi
SBK Inbjudan avelskonferens 17 oktober
SBK Provmeriter, Championatregler & särbestämmelser 2
UTGÅENDE
Svar till SBK; avseende utställning och championatregler/ SRSK AK
Svar till SBK; Överenskommelse Lathunden, huvudanvändare rasklubb/Avel & hälsa

Förslag kring inkommande mail av generell karaktär: att all allmän information som inkommer till
sekreterare, kassör och ordförande skall skickas till styrelsen@srsk.se. Förslaget baserat på att all
denna informationen ändå skall delas inom styrelsen.
Bakgrund: Detta har även tidigare varit fallet, men några har inte tillkommit alla delvis på grund av
att det tagit tid att uppdatera så att alla funktioner inom SKK och SBK har rätt mail att skicka till.
Det skall nu vara ordnat, men behövs fortsatt följas upp.
Skall ses över vart detta kan läggas in och vart funktionsmailen som t. ex. sekreterare och kassör
måste kvarstå. Förslag lades att lägga in styrelsen@srsk.se för alla sådana kontakter. Det är inte
säkert att så kan göras, frågan kommer därför att behandlas igen vid nästa möte.
§7
Ekonomi
Ekonomin redovisas av kassör och allt ser bra ut. Låg aktivitet pga. COVID-19
§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
UKK informationsfolder för uppfödare, lägga på hemsidan. AK följer upp.
Hemsidan: AK tillsammans med Fredrik kommer gå igenom sidor relaterade till AK, Test och
beskrivning samt Utställning.
b)

Test och beskrivning
Förslag att bjuda in sammankallande för Test och Beskrivning till samtal och möte. Behövs följas
upp hur detta kan utvecklas och se hur styrelsen kan stödja i denna process.

c)

Utställning
Domaren klar för SSLOs utställning 2021: Johan Andersson
Domare klar för Kopparbo 2021: Svante Frisk

§9

Tävlingssektorn
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a) Dragkommittén
Inga nyheter eller information från dragkommittén har inkommit.
b)

IGP-kommittén
Beslut: Styrelsen stöder IGP-kommitténs förslag att använda befintliga böcker och omslag.
IGP-kommitténs uppdrag är att se till att register sköts och följer SBKs och GDPRs riktlinjer.
Betalning sker direkt till kassör i SRSK. Kostnad enligt SBKs prissättning för IGP & Mondioring
tävlingsbok.

§ 10

PR-/Infokommittén

Nyhetsbrev ut: Inför kommande nyhetsbrev vill informationskommittén få in idéer och tankar att
fylla detta. Tanke att lägga ut detta på hemsidan och Facebook.
Hemsidor fixade, RIS och RIV nu 100% del i SRSKs domän. Säkerhet är därmed höjd för
alla sidor och kostnaden nu helt täckt av SRSK. Riesenivast.se och sblo.se kommer försvinna när
tiden för ny period går ut.
§ 11

Mästerskap

Inga mästerskap i år. Fortsatt ambition och arbete att få till Riesen SM 2021. Finns trådar ute.
§ 12

SBKs Förbundskongress

Information kring kommande kongress delgavs av ordförande. Samtliga dokument har delats från
de diskussionsforum som hafts innan kongressen
§ 13

Riesentrofén

Inkommit förslag om ändring, styrelsen fortsätter arbete att se över Riesentrofen.
Diskussion kring hur får vi skall kunna få bättre input som kan sammanställas till en så ärlig och
rättvis poängsättning som möjligt. Frågan har inkommit att lägga till fler sporter och detta måste
undersökas om det är efterfrågat och genomförbart. Resultat endast erhållna i Sverige gäller för
Trofén – Svensk tävling med resultat som redovisas i SKK hunddata.
Tävlingskommitten och avelskomitten arbetar vidare med målet att de uppdaterade reglerna
träder i kraft under 2021.
År 2020 kommer Riesentrofén utgå pga. pandemin. Vi hoppas på nya förutsättningar under 2021
och att då åter kunna ge ut våra fina troféer.
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§ 14

Årsmöte- SRSK

SRSK eftersträvar att följa samma koncept som förra året med träning i samband med årsmötet.
Styrelsen kollar upp alternativ och datum som kan passa. Ett förslag är att använda Värnamo igen
samt ordna med digital möjlighet att delta. Styrelsen är öppen för andra förslag. Förslag på
årsmöte den 7:e mars med träning den 6:e.
Årsmöte / Nya stadgar: Ordförande följer upp med valberedningar och styrelser i LO kring nya
stadgar ” Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och
fullmäktigemöten 2021”
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubborganisation/forbund/nyheter/2020/08/nytt-arbetssatt-kring-valberedningens-forslag-infor-arsoch-fullmaktigemoten-2021/
§ 15

Övriga frågor

Ambition att sätta upp digitalt möte med kommittéer, LO och Kontaktpersoner.
Styrelsen undersöker intresse och funderar kring hur det kan planeras i ämne och grupper. Vi är
tacksamma för idéer och tankar kring detta.
Kassör kommer rapportera SRSKs och LO styrelsestrukturer till SBK efter inkommen förfrågan.
Ny kontaktperson för Övre Norrland, Anna Lövgren, styrelsen tackar för initiativet och önskar
Anna varmt välkommen.
§ 16

Nästa möte

November 11, 19:30 online: Teams
§ 17

Mötets avslutas

Ordförande tackar alla och avslutar mötet.

Peter Lind / ordförande samt vid protokollet

Jenny Willman/ Justerare

…………………………………………..

………………………………………………

Charlotta Bergqvist/ Justerare
…………………………………………..
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