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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2021-01-21  
SRSK nr 1/2021 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Charlotta Bergqvist, Brith 
Andersson, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg, Malou Jacobsson 

 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 
- Karin Grönvall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Dagordningen lästes igenom och godkändes    

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2020-12-09, SRSK nr 9/2020. Protokollet lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
- Fanns inga beslut att behandla. 

 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SKK 

o 2021-01-20: Protokollsutdrag från SKKs avelskommitté 
 
SBK 

o 2020-12-15: FAQ inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021 
o 2020-12-16: Protokoll från Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 2020 
o 2020-12-17: SBK-info december 2020 
o 2020-12-22: God Jul och Gott Nytt År! 
o 2020-12-23: Inbjudan digital regelkonferens för bruks, lydnad och rallylydnad 
o 2020-12-29: Informationsbrev från utskottet för avel och hälsa 
o 2020-12-30: Inbjudan till möte rasklubbar 
o 2021-01-02: Rasklubbars verksamhet 2020 
o 2021-01-08: Info att sprida till era rasklubbar 
o 2021-01-15: Det senaste gällande prov- och tävlingsverksamten 
o 2021-01-18: Nya Rasdata 

 
- Övrigt 

o Valberedningen SRSK, 2020-12-10: Uppdaterat förslag från valberedningen  
o RIS, 2020-12-15: Styrelsemötesprotokoll 2020-12-07 
o SSLO, 2020-12-15: Styrelsemötesprotokoll 2020-11-24 
o RIV, 2020-12-16: Styrelsemötesprotokoll 2020-12-03 
o Styrelsen SBK Västmanland, 2020-12-30: Kallelse till Västmanlandsdistriktets 

årsmöte  
o RIS, 2021-01-13: Styrelsemötesprotokoll 2021-01-11 

 

Utgående: 
o Ordförande SRSK 2020-12-12, Svar till SBK centrala valberedning  
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- Inkomna skrivelser diskuterades övergripande. 

 
§ 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 gick igenom dokumenten kring 2020 års ekonomi. Riesenlägrets bokföring i 
förhållande till SRSKs totala bokföring diskuterades. 

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn 

a) Avelskommittén 
- 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 
- Arbete pågår tillsammans med PR-/Infokommittén med uppdateringar av den för 

utställning relevanta informationen på hemsidan. 
- En historik över BIR och BIM för åren 2000 - 2020 har satts samman av Brith 

Andersson och finns nu på hemsidan 
- En fråga till medlemmarna kommer att skickas ut för bilder på de hundar som varit 

BIR och BIM under åren via kommande nyhetsbrev. Styrelsen hoppas kunna skapa 
någon form av bildkollage över vinnare i utställningar genom åren. 

 
§ 9 Tävlingssektorn  

- Malou kommer att delta i SBKs digitala regelkonferens för bruks, lydnad och 
rallylydnad. 

 
a) Dragkommittén 
- Finns inget att rapportera. 

 
b) IGP-kommittén  
- Peter Lindh (IGP-kommittén) har hanterat rutiner kring tävlingsböckerna tillsammans 

med kassören. Peter Lindh kommer att ansvara för utskick och registrering av SRSKs 
Tävlingsböcker. 

 
§ 10 PR-/Infokommittén 

- Arbete pågår kring årsmötena inom SRSK, inklusive RIS och RIV. Medlemmarna 
kommer att erbjudas ett testmöte för att prova på de digitala verktygen. 

 

§ 11 Mästerskap 
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- Finns inget att rapportera. 
 

§ 12      Frågor från SBK utskottet för avel o hälsa till rasklubbsforum 

- Styrelsemedlemmarna uppmanas att sätta sig in i de frågor som berörs i det 
utskickade dokumentet, samt eventuellt återkomma med synpunkter till ordförande. 
Ordförande återkommer med eventuellt sista datum för att ge synpunkter 

 

§ 13      Riesentrofén  
- Finns inget att rapportera. 

 
§ 14 Årsmöte 2021 

- Arbete pågår med de dokument som behövs inför årsmötet. 
- Styrelsens val av sekreterare för årsmötet 2021 är Fredrik Holmberg 

 
§ 15 Övriga frågor 

- Inga övriga frågor togs upp 

§ 16 Nästa möte  
- Datum för nästa möte fastställdes till 2021-02-18, kl. 19:00 via digital plattform 

  
§ 17 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Karin Grönvall 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


