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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2022-07-19 
 
Plats: Riesenlägret, Kopparbo 
Närvarande medlemmar: 46 
   
 

§ 1  Mötets öppnande 

- Ordförande Peter Lind hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet 
öppnat 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd  
- Mötet fastställde röstlängden till 46 närvarande röstberättigade medlemmar 

  

§ 3 Val av mötesordförande 
- Mötet beslutade att välja Peter Lind till ordförande för mötet 

 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare  
- Anmäldes att styrelsen utsett Fredrik Holmberg till protokollförare under mötet 

 

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
protokollet 
- Mötet beslutade att utse Jenny Willman och Wenche Jacobsen till justerare 

 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 

- Inga övriga personer närvarade 
 
§ 7 Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

- Utlysning om mötet har skett via SRSKs hemsida 
- Mötet beslutade att mötet är stadgeenligt utlyst 

  
§ 8 Fastställande av dagordning 

- Mötet beslutade att fastställa dagordningen med ett tillägg, punkten 11 ”Hänskjutet 
val från årsmötet” 

 
§ 9 Ekonomi 

- Kassör Karin Grönvall föredrog klubbens ekonomi 
 

§ 10 Information från styrelse och sektorer  
 Ordförande beskrev generellt det arbete som pågår samt behovet av fler  

- Riesen SM 
o Ordförande berättade om SM:et i Strängnäs 

- Avelskommittén 
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o Arbetet kring ett uppdaterat RAS dokumentet pågår 
 

§ 11 Hänskjutet val från årsmötet 
- Valberedare för en tid om 2 år 

o Medlemsmötet beslutade att välja Tore Karlsson 
 

 

§ 12 Övriga frågor 
- Hanhundslista / hanhundsannonser 

o Mötet ser just nu inget behov av ytterligare kommunikationsvägar kring 
hanhundar 

- Test och beskrivning 
o Mer engagemang behövs i test och beskrivning 
o Kikki Österberg anmälde sitt intresse för att ställa upp med sitt engagemang 

- Stipendier till tävlande 
o Mötet uppdrog åt styrelsen att se över möjligheterna att stimulera tävlande 

ekipage via stipendier 
 

  
§ 13  Mötets avslutande 

- Mötesordförande Peter Lind tackade de närvarande för visat intresse och avslutade 
mötet 

 
 
 

 
Mötesordförande:    Vid protokollet:  

 
 
 
 

------------------------------------    -------------------------------------------  

Peter Lind     Fredrik Holmberg 
  
 
 
 

Justeras:     Justeras:  
 
 
 
 

------------------------------------    -------------------------------------------  

Jenny Willman   Wenche Jacobsen 
   


