SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2021-09-02
SRSK nr 7/2021
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Fredrik Holmberg, Charlotta
Bergqvist, Anna Jönsson, Kenth Karlsson under § 8 b

Anmält förhinder: Malou Jacobsson, Marie Lind, Annica Löfqvist
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Protokollkopia till
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
- Jenny Willman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§3

Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-06-17, SRSK nr 6/2021. Protokollet lades till
handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
- Inga beslut att redovisa

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkommande:
SBK
- 2021-06-22: Rasdata nya filer
- 2021-06-23: SBK-info juni 2021
- 2021-06-23: Undersökning: Enkät inför revidering av mentaltest - rasklubbar
- 2021-06-30: VB: Inteckningskort förlängd giltighet
- 2021-06-30: Angående riesenschnauzer
- 2021-07-01: Information om beslut från SKK/DN
- 2021-07-06: Undersökningspåminnelse: Enkät inför revidering av mentaltest –
rasklubbar
- 2021-07-19: Sista undersökningspåminnelsen: Enkät inför revidering av mentaltest –
rasklubbar
- 2021-08-26: RAS/RUS konferens 2021-10-15--2021-10-17
- 2021-09-01: SBK-info september 2021
SKK
- 2021-06-23: Föreningskommittén informerar - föreningsverksamhet under sommaren
- 2021-07-01: riesenschnauzer svart och silver ute nu
Övrigt
- 2021-07-27: Interwebsite: ny hemsida
- 2021-07-19: Stockholmsdistriktets styrelse: Kallelse till Stockholmsdistriktet årsmöte
- 2021-08-15: Stockholmsdistriktets styrelse: Kallelse till Stockholmsdistriktets årsmöte
- 2021-08-23, SBK Västmanland: Distriktsmöte 1/9-2021
- 2021-08-30: SLU Forskningsnytt: Sport- och sällskapsdjur • augusti 2021
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§7

Ekonomi
a) Balans- och Resultatrapport
- 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
b) Stimulansbidrag
- Beslut: Karins förslag, samt text är utmärkt. Karin skickar ut till kontaktpersoner,
texten kommer även att publiceras på SRSKs hemsida.
Punkten är omedelbart justerad

§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
- Finns inget att rapportera
b) Test och beskrivning
- Kent rapporterade från möte angående MT och föredrog aktiviteterna kring
revideringen av MT
c) Utställning
- Finns inget att rapportera

§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Finns inget att rapportera
b) IGP-kommittén
- Sponsring 2021
o Karin kollar med Jarmo angående kostnader för tryck på sponsrade kläder
o Eventuellt beslut kring hur detta ska hanteras fattas vid senare tillfälle
c) Riesentrofén
- Ett underlag från tävlingskommittén och utställningskommittén angående nya regler
för Riesentrofén ska finnas tillgängligt inför styrelsemötet 22-24 oktober

§ 10

PR-/Infokommittén
- Nyhetsbrev
o Nytt nyhetsbrev kommer under vecka 39. Material behöver vara PR- /Info
tillhanda senast den 24 september.
Idéer kring innehåll i nästa nyhetsbrev:
• MT information
• ISPU VM
• SSLO utställningen sammanfattning
• Uppfödare av Riesenschnauzer
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• LO information om aktiviteter
• Till kommande nyhetsbrev: presentationer av funktionärer i LO
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
§ 11

Styrelsemöte 22:e till 24:e oktober i Värnamo
Beslut: Styrelsen genomför ett fysiskt styrelsemöte på Värnamo Brukshundklubb under helgen
den 22:e till 24:e oktober

§ 12

Mästerskap
- Fina och stora framgångar i Bruks-SM Rapport
o Karin och Anders Falk med Rissies Jikk, 1:a och SM vinnare
o Susanne och Jörgen med Ekhöjdens Dagmar 2:a
Stort grattis från SRSK!

§ 13

Övriga frågor
- Finns inget att rapportera

§ 14

SBK information från ordförande
- Positivt och konstruktivt arbete
- Fokus på bland annat MT

§ 15

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är 2021-10-22 till 24

§ 16

Mötets avslutande
- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat
Justeras:
Peter Lind
Ordförande

Jenny Willman

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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