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§1

Mötets öppnande
- Ordförande 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 2022-02-03, SRSK nr 1/2022. Protokollet lades till
handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
- Beslut om tid för digitalt årsmöte
o Styrelsen beslutade 2022-02-19 att ändra tiden för årsmötet 2022 till den 27:e
mars kl 15:00. Sedan tidigare har styrelsen beslutat att genomföra mötet
digitalt via Zoom.

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
a) Inkomna/utgående skrivelser
SBK
- 2022-02-10: Info Mentalbeskrivarutbildning 2022
- 2022-02-11: Bli medlem under byte av medlemssystem
- 2022-02-14: Utbildning certifierad utställningsarrangör (CUA)
- 2022-02-15: Nytt angående utställningar
- 2022-02-18: SBK Info februari 2022
- 2022-02-22: Licenshanteringen från centrala SBK framflyttad
- 2022-02-28: SKKs ställningstagande för Ukraina
Övrigt
- 2022-02-06: Brith Andersson, ISPU möte nr 2, Webinar
- 2022-02-15: SLU, Forskningsnytt sport- och sällskapsdjur februari 2022
- 2022-02-21: RIV, Justerat protokoll RIVs årsmöte
- 2022-02-24: RIV, Justerat protokoll RIVs senaste styrelsemöte
- 2022-03-01: RIS, Justerat protokoll RIS årsmöte
- 2022-03-02: RIS, Styrelsemöte Ris 20/2-22
- 2022-03-07: Wenche Jacobsen, Vandringspriser
Inkommande skrivelser diskuterades
- Vandringspriser
Styrelsen tackar för ett mycket bra förslag. Styrelsen har just nu ingen möjlighet att ta
sig an att skapa ett nytt pris. Finns intresse bland klubbens medlemmar tar styrelsen
tacksamt emot hjälp att jobba vidare med att skapa konceptet kring ett vandringspris.
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b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades
§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 (Charlotta, Fredrik och Brith)
o Hälsoenkäten har skickats ut
o Nytt möte inom gruppen planerat den 21:e mars
o Jobbet fortsätter
- Utskicket från SBK den 8:e mars angående ”Uppföljning rasspecifika avelsstrategier
(RAS) för bruksraserna”
o Ett mycket bra dokument som var uppskattat. Stort tack till SBK för detta
dokument samt initiativ att redovisa denna statistik.
b) Test och beskrivning
- Inget att rapportera
c) Utställning
- Inget att rapportera

§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Inget att rapportera
b) IGP-kommittén
- Inget att rapportera
c) Riesentrofén
- Beslut: Styrelsen beslutar att på grund av de omfattande regelförändringar som har
skett de senaste åren, samt tillägg av nya grenar som påverkar upplägget kring
Riesentrofén. Jobbet att skapa ett nytt rättvist koncept kring trofén är så omfattande
att styrelsen beslutar att lägga ner Riesentrofén tillsvidare.
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§ 10

Lägerkommittén
- Lägerkommittén rapporterar att förhandlingarna med Scoutstiftelsen går bra och att
det finns goda möjligheter att kunna genomföra Riesenlägret under 2022
- Betalningsalternativ för lägret diskuterades
- Ordförande har en kontinuerlig dialog med lägerkommittén angående lägret

§ 11

PR-/Infokommittén
- Mycket arbete:
o Hemsidans kontaktformulär är uppdaterat
o En valphage kommer inte att köpas in till SRSK
o Kommittén skapar en första version av uppdragsbeskrivning för PR-/Info
o Kommittén skapar en första policy för sponsring av ekipage som deltar i olika
SM samt landslagsaktiviteter
-

Information medlemmar – idéer till innehåll
o Alltid en aktuell punkt där alla bidrag till nyhetsbrevet, utskick och
publikationer tacksamt tas emot
o Skicka ut en sammanfattning och översikt över alla som har blivit valda efter
årsmötena. Kanske kan vi skriva något om planerade höjdpunkter under året
från både SRSK och lokalområdena.
o Angående en arbetsgrupp för att uppdatera konceptet kring Riesentrofén
o En påminnelse till våra medlemmar att svara på Hälsoenkäten både via mail
samt sociala medier
o En påminnelse att svara på enkäten kring intresset att delta på Riesenlägret

§ 12

Mästerskap
- Riesen SM i Strängnäs 2022
o Inget att rapportera denna gång

§ 13

Årsmöte 2022
- Ett nytt utskick/publikation på sociala medier för att få fler att anmäla sig till årsmötet
behövs. I skrivande stund är utöver styrelsen endast fyra medlemmar anmälda.
- Dokumenten kring årsmötet diskuterades
- Charlotta skickar ett mail till årsmötesordförande Pierre Lago samt Peter angående
förberedelser inför årsmötet

§ 14

Övriga frågor
- Inget att rapportera denna gång
- Klubben har ett brodyrkort som finns på Google driven

§ 15

SBK information från ordförande

-

Inget att rapportera denna gång
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§ 16

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är det konstituerade mötet 2022-03-27

§ 17

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

Jenny Willman

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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