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Protokoll från Svenska Riesenschnauzerklubbens  
styrelsemöte 2020-08-11 
SRSK 6/ 2020 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), , Karin Grönvall, Elin Carlsson, Charlotta Bergqvist, Brith Andersson, Anna 
Jönsson, Fredrik Holmberg och Malou Jacobsson. Jenny Willman tillkom under punkt 9.  
 
§ 1  Mötets öppnande 

• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 
§ 2 Val av justerare 

• Anna Jönsson väljs till att jämsides med ordförande justera protokollet.  
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

• Fastställs. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 

• Protokoll SRSK 5/2020, tillägg till paragraf 12, Resterande materiel enligt förteckning i 
intern bilaga, skall förtecknas. Inget mer att tillägga och läggs till handlingarna.  
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 

• Finns inga att redovisa.  
 

  
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
 
Inkomna 
• SKK; Andra remiss av utställningsregler inför regelrevidering 2022 
• SBK: information till SKK; att samtliga officiella SBK-utställningar t.o.m. 30 september är inställda.  
• SBK: Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK 
• Protokoll från SSLO 20200303 
• SBK: Tips om MT4 juli 
• SKK; Rasklubbtorget och Stockholm hundmässa 2020 
• SKK; Sommarbrev från SKK, avel och hälsa.  
• SKK; Ansökan om utställningar 2022 
• SKK; Regelrevidering utställnings- och championatregler 2022 - reviderad tidsplan 
• SLU; Forskningsnyheter 
• SBK: Nya riktlinjer angående årsmöten och valberedningen. 
• SBK: Information från rasdata.  
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Utgående 
• 8 Juni; Via avels kommittén, svar på ansökan om disspans på avelstik och exteriör.  
• 25 Juni; svar från SRSK via Britt Andersson ang utställningsregler inför regelrevidering 2022 

 
§ 7 Ekonomi 

• Kassör Karin Grönvall går igenom det aktuella ekonomiska läget.  
  
 
§ 8 Rasutvecklingssektorn     

• Avelskommittén 
Filer inom rasdatan kan inte användas av berörda parter inom SRSK eftersom 
licens för lathund fattas. Finns inga giltiga licenser inom SRSK förnärvarande. Inga 
utbildningstillfällen för licens har funnits att tillgå under de senaste åren.  SRSK 
kommer att fortgå arbetet med att inskaffa licenser. 

 
• Test och beskrivning 

Finns inget att rapportera. 
 

• Utställning 
Ansökan för utställningar 2022/SRSK gjort via Britt Andersson  
Styrelsen beslutar att AK/Britt Andersson kan beställa nya klistermärken/dekaler 
med nya logan för att uppdatera centrumknappen på de priser och pokaler som 
finns i lager. Britt kommer även ordna loggorna så de hamnar på rätt pokal/pris. 

 
 
§ 9 Tävlingssektorn 
 

• Dragkommittén 
Finns inget att rapportera 

 
• IGP-kommittén  

Arbetet med tävlingsboken fortskrider. Karin Grönvall har skickat ut information 
samt vidarbefodrat gammalt material till IGP kommittén. IGP kommittén kommer 
att jobba vidare med frågan tävlingsbokens vara eller icke vara. Karin skall 
meddela kommittén att styrelsen önskar information eller svar innan nästa 
styrelsemöte.  

 
 
§ 10 PR-/Infokommittén 

• Inget att rapportera 
 
 

§ 11 Mästerskap 
• Förfrågan skall skickas till Lerum BK angående RIesen SM 2021. 
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§ 12 Övriga frågor 
 

•    Riesen I Väst/MY DOG, RIV önskar pengar för MY DOG 2020.  Information kring 
utbetalningar kommer att skickas ut via mail till styrelsen och RIV.  Frågan om RIVs 
deltagande på My Dog diskuteras. Svårt för RIV att få deltagare i montern. Frågan 
kommer att diskuteras vidare när mer information om My Dog kommer att bli av 
2021.  
 
 

§ 13 Nästa möte  
• Bestäms till den 1 oktober klockan 20.00  

 
 
§ 14 Mötets avslutas 

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 

 
Peter Lind/ ordförande                                                           Anna Jönsson /justerare 
 
…………………………………………………………………………………     …………………………………………………………………. 
 
 
Elin Carlsson / sekreterare  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


