SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2022-08-04
SRSK nr 7/2022
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Kent Karlsson, Karin Grönvall, Fredrik Holmberg, Marie Lind,
Charlotta Bergqvist, Anna Jönsson, Malou Jacobsson
Protokollkopia till
Revisorer:
Roland Berg
Anders Falk
LO-områden:
SSLO
Riesen i Syd
Riesen i Väst
Kommittéer:
Draghund
IGP
Utställning
AK/ Test & Besk.

Anmält förhinder: Annica Löfqvist
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§1

Mötets öppnande
- Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Val av justerare
- Charlotta Bergqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§3

Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll
- Inget protokoll förelåg

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
a) Inkomna/utgående skrivelser
Övrigt
- 2022-07-19: Brith Andersson, Rapport ISPU delegatmöte
- 2022-08-01: Brith Andersson, ISPU delegatmöte - Protokoll, mm
Inkommande skrivelser diskuterades
- Styrelsen tackar för trevlig och bra rapport från ISPU mötet
- ISPU har beslutat att skapa ett ISPU VM i lydnad
b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades

§7

Ekonomi
a) Balans- och Resultatrapport
- Föreningens ekonomi anses fortsatt god
- Utbetalning har skett från SBK på 19 000 Kr. Positivt att SBK har börjat komma i fatt
med administrationen

§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
- RAS (Charlotta, Fredrik och Brith)
o Nytt möte i gruppen planeras till augusti
b) Test och beskrivning
- Tore Karlsson, Kikki Österberg och Titti Wickström har visat intresse att vara del av
Test och Beskrivning. Väldigt positivt att fler vill vara del av kommittén.
- Styrelsen beslutar att Tore Karlsson, Kikki Österberg och Titti Wickström härmed ingår
i kommittén
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-

Styrelsen (Marie Lind drivande) arbetar med en lathund angående
Exteriörbeskrivning, MH, MT. SBK Tävling är en central del av denna process.

c) Utställning
- SRSKs officiella utställning i SSLOs regi
o Utställningen är planerad till 17:e september
- Vi bör tillsammans se över möjligheten med uppdateringskurs för CUA, det är mycket
regler att vara uppdaterad kring, en uppdateringskurs kan vara bra.
§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Inget att rapportera
b) IGP-kommittén
- Karin kontaktar kommittén angående ISPU VM 2022
c) Mästerskap
- Riesen SM i Strängnäs 2022
o Arbetet fortgår allt ser bra ut
o Nytt vandringspris till FH
▪ Styrelsen beslutar att köpa in ett tennfat för upp till 2 000 Kr

§ 10

Lägerkommittén
- Lägerkommittén har hört av sig angående ett utvärderingsformulär, Info/Pr jobbar
med detta formulär

§ 11

PR-/Infokommittén
- 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
- Informations och bildmaterial som innehåller samtliga tre raser
o Peter tar kontakt med SSLO för att se över broschyrer och bilder
o AK ser över bildmaterial och återkopplar till Info/PR
- Nyhetsbrev, kommittén pratar ihop sig angående att skicka ett nyhetsbrev i det
snaraste framförallt angående SM och SSLO utställningen
-

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.
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§ 13

Övriga frågor
- Samtliga kommittéer och sektioner bör se över sina behov av kurser och
kunskapsuppfräschningar

§ 14

SBK information från ordförande

-

Inget att rapportera denna gång

§ 15

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte, tisdagen den 20:e september kl. 19.00

§ 16

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

Charlotta Bergqvist

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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