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§1

Mötets öppnande
- Ordförande 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 2022-03-10, SRSK nr 2/2022 samt 2022-03-27,
SRSK nr 3/2022. Protokollen lades till handlingarna.

§5

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

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
a) Inkomna/utgående skrivelser
SBK
- 2022-03-10: PÅMINNELSE 2: Anmälan senast den 9 mars: Kallelse till Svenska
Brukshundklubbens kongress 2022
- 2022-03-14: Bli medlem - nya rutiner för klubbar
- 2022-03-23: Handlingar inför Svenska Brukshundklubbens kongress 2022
- 2022-03-24: Nya valpköpare
- 2022-03-28: Klubbwebben live ons 30 mars
- 2022-03-31: Information till distrikt och rasklubbar om licenshanteringen från 1 april
2022
- 2022-04-06: Skrivelse från Brukshundklubbens förberedande valberedningskommitté
- 2022-04-08: Inbjudan provledarutbildning
- 2022-04-14: SRD och brakycefala raser
- 2022-04-14: Brukshundklubbens kongresshandlingar och revisionsberättelse inför
kongressen 2022
- 2022-04-25: SBK Info april 2022
Övrigt
- 2022-03-11: SBK Daladistriktet, Inbjudan Monterplats SM Bruks, IGP, Mondioring,
Patrull Leksand 26-28/8 2022
- 2022-03-13: RIV, Justerat protokoll RIVs senaste styrelsemöte
- 2022-03-13: SBK Halland, Inbjudan till Er representant
- 2022-04-06: RIV, Justerat protokoll RIVs senaste styrelsemöte
- 2022-04-06: SSLO, SSLOs årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötes
protokollen
Inkommande skrivelser diskuterades
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-

Bruks SM 2022: Styrelsen kontaktar Jarmo om det finns möjligheter för honom att
representera SRSK på Bruks SM

b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades
§7

Ekonomi
a) Balans- och Resultatrapport
- Föreningens ekonomi anses fortsatt god
- Utbetalningar från SBK har inte skett sedan början av februari. Undersökningar pågår
kring detta.

§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
- RAS (Charlotta, Fredrik och Brith)
o Inte mycket arbete har skett sedan förra mötet
o Vi behöver göra ett förtydligande av vilka hundar det gäller för enkäten vid
nästa utskick. Enkäten gäller alla de hundar som levde under perioden 201601-31 till och med 2021-12-31.
b) Test och beskrivning
- Kent ska kontakta Jerker för att starta en grupp
c) Utställning
- Information kring Kopparbo utställningen behöver komma ut. Skicka mail med
information som ska skickas till medlemmarna till infopr@srsk.se.
- Annica tar kontakt med SSLO för att se om vi kan hjälpa varandra kring utställningarna

§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Inget att rapportera
b) IGP-kommittén
- Gunilla Stahre har avgått ur kommittén

§ 10

Lägerkommittén
- Det har skett framsteg i förhandlingarna med Scoutstiftelsen - Riesenlägret kommer
att genomföras.
- Vi måste komma ut med information att Riesenlägret kommer att genomföras
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§ 11

PR-/Infokommittén
a) Förnyat SSL-certifikat för hemsidorna
Beslut: Styrelsen beslutade att förnya certifikatet, kostnad 1000 kr per år. Detta gäller
för alla de just nu fem hemsidor och mail adresser som används inom SRSK (RIS, RIV,
SSLO, Riesenlägret, SRSK)
b) Födda kullar formulär
Förslag att ta bort ett som vi förstår onödigt moment genom att skicka informationen
(angående redan godkända födda kullar) direkt till informationskommittén för de
kullar som redan är godkända som väntade kullar.
c) Hanhundslista / hanhundsannonser
Vi tar upp frågan för diskussion på nästa möte.
-

Arbete som pågår sedan tidigare:
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 till medlemmar via nyhetsbrev eller andra kanaler – 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 En påminnelse till våra medlemmar att svara på Hälsoenkäten både via mail
samt sociala medier

§ 12

Mästerskap
- Riesen SM i Strängnäs 2022
o Arbetet fortgår allt ser bra ut

§ 13

Övriga frågor
- Inget att rapportera denna gång

§ 14

SBK information från ordförande

-

Styrelsen bör läsa igenom kongresshandlingarna, för att kunna ge feedback till Kent
och Peter om något ska drivas på kongressen för SRSKs räkning

§ 15

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är preliminärt den 2022-06-09 kl. 19
- Vi har som ambition att vi ska träffas tillsammans under Riesenlägret

§ 16

Mötets avslutande
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-

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

Justeras:
Peter Lind
Ordförande

Karin Grönvall

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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