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§1

Mötets öppnande
- Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Val av justerare
- Annica Löfqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§3

Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-09-02, SRSK nr 7/2021. Protokollet lades till
handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
- IGP landslaget, brodyr på kläder
Bakgrund:
SRSK har fått en fråga från IGP landslaget angående brodyr av SRSKs logotyp på IGP
landslagets kläder vid ISPU VM 2021.
Frågan diskuterades vid styrelsemöte den 2:e september, vid tidpunkten för detta möte
fanns ingen klar bild över de kostnader detta innebar.
Undersökningar:
Karin Grönvall har undersökt kostnaderna för brodyr på landslagets kläder, samt "Team
Sweden" på ryggen på lagledaren. SRSK logga på bröstet på samtliga landslagsdeltagare.
Beslutades:
- att SRSK bekostar brodyren av SRSKs logga på samtliga landslagsdeltagare, vid
ISPU VM 2021
- att ett kostnadstak på maximalt 600 Skr är godkänt för brodyren enligt det som
har undersökts, för ISPU VM 2021

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
a) Inkomna/utgående skrivelser
SBK
- 2021-09-03: Välkommen att ställa ut på Rasklubbstorget på MyDOG 2022
- 2021-09-09: Enkätsvar MT revidering
- 2021-09-09: Utställningsadministration - bekräftelser per epost Katalog för
PC/Internetanmälan
- 2021-09-10: Utskick från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning –
rasklubbar
- 2021-09-13: Rasklubbsrepresentant SBK Dalarna
- 2021-09-27: Nya anvisningar och träningsledarbevis för verksamhet vid s k
hundförbudstiden
- 2021-09-29: Information om beslut från SKK/DN
- 2021-09-30: Nya valpköpare
- 2021-10-02: Tempen på organisationen
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-

2021-10-11: Fyll i “Pulsmätning - tempen på organisationen”
2021-10-13: Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter
2021-10-13: Sammanställning
2021-10-20: SBK-info oktober 2021

Övrigt
- 2021-09-02: Svenska Draghundsportförbundet Remisser Draghundsporten Vill och
Strategi 2025
- 2021-09-13: Sekreterare SBK Daladistriktet, Rasklubbsrepresentant SBK Dalarna
- 2021-10-12: SLU, Sport- och sällskapsdjur • oktober 2021
- 2021-10-21: BRG Consulting AB, Verktyg för administration av hundutställning
- 2021-10-05: Øivind Storfjeld, NSBK – Avl- og sunnhetsutvalget Ny fargevariant på
riesenschnauzer
-

AK svarar på den inkommande skrivelsen från Øivind Storfjeld.
Övriga inkommande skrivelser diskuterades övergripande.

b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades och svarades på
§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

§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
- RAS
o Fredrik stöttar AK i arbetet kring RAS
o Arbetet uppskattas till ca 1 kalenderår att genomföra
o Gruppen återkopplar kontinuerligt till styrelsen angående arbetet
b) Test och beskrivning
Frågor från RASK (via Kent), svar senast 7 November:
- Skall löptik kunna delta på MH och i så fall eventuellt som sista deltagande?
o Svar SRSK: Vara kvar som det är nu. MH: ej löptik, MT: löptik ok att delta
(annars nej för båda)
- MH och MT intervall mellan genomfört och nytt test. Är idag 6 v mellan för MH men 6
månader mellan för MT
o Svar SRSK: Samma för MH och MT – 6 veckor
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-

Förslag från Kelpieklubben att höja status på MH, genom att ha vissa kryss som ska ge
godkänt resultat som merit.
o Svar SRSK: Svar nej, fortsätta som tidigare. MH är en avelsutvärdering.

c) Utställning
- Malou kontaktar utställningsansvarig
§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Ett SM i barmarksdrag har genomförts med fina resultat från SRSKs lag. Vi gratulerar
till framgångarna.
b) IGP-kommittén
- Inget att rapportera
c)
-

Riesentrofén
Tävlingskommittén jobbar vidare med reglerna inför 2022 års Riesentrofé
Annica stöttar Tävlingskommittén i arbetet
Annica tar över AKs del angående Riesentrofén

d) Träningsledarbevis
- Angående uppdaterade regler kring hundförbudstiden
SRSK skickar ett förtydligande till lokalområdena att det är deras ansvar att följa de
regler som SBK har kring hundförbudstiden vid de aktiviteter som genomförs i
lokalområdenas regi
e) Checklista – exteriörbeskrivning
- Marie och Malou skapar en checklista för processen kring exteriörbeskrivningar
§ 10

PR-/Infokommittén
- Marie uppdaterar kontaktformuläret på hemsidan och adderar kategorier för att
förenkla hanteringen av inkommande frågor
- Kommittén skapar en första version av uppdragsbeskrivning för PR-/Info
- Kommittén skapar en första policy för sponsring av ekipage som deltar i olika SM
samt landslagsaktiviteter
- Nyhetsbrev – idéer till innehåll
o Vinnaren av #Riesenlägerhemma
o Resultat på ISPU VM
- Extra utskick till alla medlemmar kring MyDog, med information kring arrangemanget
och att vi behöver hjälp med folk i montern
- Kommittén ser över möjligheterna att köpa in en valphage att ha på mässor.
Kommittén återkommer till styrelsen med kostnadsförslag innan inköp
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§ 11

Mästerskap
- Riesen SM i Strängnäs
o Peter och Marie har varit på besök på Strängnäs Brukshundklubb
o Klart: Strängnäs arrangerar Riesen SM 2022, 2-4 September. SRSK skickar ett
stort tack till Strängnäs Brukshundsklubb för att de ställer upp och ser fram
emot att tillsammans skapa ett efterlängtat Riesenmästerskap.

§ 12

Årsmöte 2022
- Preliminärt kommer Årsmötet 2022 att genomföras i Värnamo
- Preliminärt datum beslutades till den 27 Mars 2022

§ 13

Övriga frågor
- Finns inget att rapportera

§ 14

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är 2021-11-25, kl. 18:30 – 20:00

§ 15

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

Annica Löfqvist

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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