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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2021-05-20  
SRSK nr 5/2021 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Annica Löfqvist, Anna Jönsson, 
Fredrik Holmberg, Malou Jacobsson, Marie Lind, Charlotta Bergqvist 

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Revisorer: 
 Roland Berg 
 Anders Falk 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
 Riesen i Väst  
 Kommittéer: 
 Draghund 
 IGP 
  Utställning 
 AK/ Test & Besk. 
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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 godkändes    

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-04-08, SRSK nr 4/2021. Protokollet lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
Riesenlägret 
Beslutades per capsulam: Att i enlighet med Lägerkommitténs rekommendation att ställa 
in årets Riesenläger på grund av Corona pandemin. 
 
Kopparbo Utställningen 
Beslutades per capsulam: Att utställningen i Kopparbo tyvärr måste ställas in på grund av 
att Riesenlägret är inställt och Scoutgården stängd, samt osäker sommar/höst pga. COVID 
19. 

 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SBK 
- 2021-04-09: Protokoll från beslutande konferensen i bruks 
- 2021-04-13: MH Solna-Sundbybergs BK 30/4 och 1/5 
- 2021-04-13: Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och revisionsberättelse 

inför kongressen 2021 
- 2021-04-20: Information från Brukshundklubbens diskussionsforum 1 2021 
- 2021-04-24: Inbjudan till extra diskussionsforum 
- 2021-04-29: Info från Brukshundklubbens diskussionsforum 2 2021 samt referat från 

forum 1 och 2 
- 2021-04-29: Presentation från Brukshundklubbens organisationskonferens 
- 2021-04-30: Nya valpköpare 
 
Övrigt 
- SBK Västmanland, 2021-04-10: Kallelse distriktsmöte 
- RIS, 2021-05-02: Styrelsemötesprotokoll 

 
Inkomna skrivelser diskuterades övergripande 
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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 

- Ekonomiska bidrag, till bland annat kontaktpersoner i regioner som inte har ett aktivt 
Lokalområde 
Karin och Anna återkommer vid nästa styrelsemöte med ett förslag. 
Mål: Det ska vara tydligt vem som kan få vad, i vilken omfattning och hur det bland 
annat går till att få kontakt med Studiefrämjandet. 

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn 

a) Avelskommittén 
- RASK möte 

Styrelsen informerades kring det RASK möte som genomfördes den 25:e april 
 

b) Test och beskrivning 
- Uppföljningsmöte: Charlotta, Kent och Peter för att hjälpas åt med olika frågor kring 

Test och beskrivning 
 

c) Utställning 
- Kopparboutställningen är inställd enligt Per Capsulam beslut ovan 
- Exteriörbeskrivning / exteriörbedömning 

Möjligheter kring att arrangera dessa aktiviteter i SRSKs regi diskuterades 
Mål: Att klubben arrangerar minst två aktiveter - för geografisk spridning. Charlotta 
tar kontakt med Titti angående detta. 

 
§ 9 Tävlingssektorn  

a) Dragkommittén 
- Finns inget att rapportera 

 
b) IGP-kommittén  
- Inventering av berättigade ekipage att ställa upp i ISPU VM pågår 
- Terje Jacobsen ställer upp som lagledare för landslaget 

 
c) Riesentrofén  
- Förtydligande av beslut: Givet situationen kring Covid 19 beslutade styrelsen att det inte 

kommer att delas ut någon Riesentrofé för resultat under året 2021  
- PR-/Infokommittén uppdaterar hemsidan med information kring beslutet 

 
 
 
 
 
§ 10 PR-/Infokommittén 
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- SSLO 
o Migrering av SSLOs hemsida pågår till samma plattform som SRSK.se. 

SSLO gör ett fantastiskt arbete med att migrera informationen.  
o Mål: Hemsidan skall vara, i sina viktigaste delar, flyttad helt under Juni månad. 

- Nyhetsbrev 
o Nytt nyhetsbrev kommer under vecka 25. Material behöver vara PR- /Info 

tillhanda senast den 16:e juni. 
Idéer kring innehåll i nästa nyhetsbrev: 

• ISPU VM 

• SSLO utställningen 

• Eventuella Exteriörbeskrivningar / Exteriörbedömningar 
o Mål: Att nyhetsbrevet innehåller mer information om vad som händer i 

klubben samt vad styrelser och kommittéer arbetar med. Dessa kommer 
skicka information till Jenny om vad vi håller på med för SRSKs räkning för att 
sedan läggas in och bli en naturlig del av nyhetsbrevet 

- Presentation av styrelsen 
o Ett uppskattat initiativ, som skulle kunna utökas till andra personer, 

kommittéer eller sektioner som är aktiva inom SRSK, RIS, RIV, SSLO. 
 

§ 11 Mästerskap 

- Finns inget att rapportera 
 

§ 12 Övriga frågor 
- Finns inget att rapportera  

 
§ 13      SBK information från ordförande 

- Peter är numera ledamot i SBK Förbundsstyrelse  
 

§ 14 Nästa möte  
- Nästa styrelsemöte är 2021-06-17, kl 19 

  
§ 16 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Karin Grönvall 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


