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1. Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen till helgens styrelse- och budgetmöte.
Därefter förklarades mötet öppnat. 

2. Val av protokolljusterare
Mathilda Gabre valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

3. Fastställande av dagordning
Godkändes med följande tillägg: under punkten Övrigt tillkom Verksamhetsberättelse, 
Mål och inriktningsdokument samt Svenska Spel. Under punkten Tävling lades IPO-VM 
och Nordic Style till.

4. Föregående mötesprotokoll nr 3 telefonmöte 2012-10-14
Genomgång av beslutspunkter från föregående protokoll och det konstaterades att 
samtliga var genomförda. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

5. Inkommande post
SBK 67/2012 Efterlysning av reg bevis för hund
SBK 68/2012 Protokollsutdrag ang namnbyte för lokalområde
SKK 69/2012 Inbjudan till avelskonferens
STOKK 70/2012 Inbjudan till certifierad utställningsarrangör
Sv Shäferhundkl 71/2012 Synpunkter ang nordic style
SBK 72/2012 Svar ang utställningsverksamhet 2014
Charlotte Orre 73/2012 Ansökan om vidareutbildning på Riesenschnauzer
SBK 74/2012 SBK-info 8
SBK 75/2012 Ang SKK.s förtjänsttecken samt Hamiltonplaketten
SKK 76/2012 Ang projektet ”sköldkörtelrubbning”
Inter Schnauzer
Pinscher Unionen 77/2012 Protokoll från Tallin 120824
SBK 78/2012 Inbjudan till kurs för blivande IPO domare
SBK 79/2012 SBK-info 9
SBK 80/2012 Gunnel Ferms artikel om valpbeskrivning osv
SKK 81/2012 Ang nya stambokföringsavgifter 2013
SBK 81/2012 Sammanställning av ansökta utställningar 2015
SKK 82/2012 Beteende o personlighetsbeskrivning av hund, ansökan
Folkrörelsearkivet
I Västerbotten 83/2012 Överlåtelsehandling, deposition
SBK 84/2012 Ansökan från SBK ang Charlotte Orres vidareutbildning
Hundsport 85/2012 Annons i Hundsport
Maj Johansson 86/2012 Påpekande på protokoll 
SBK 87/2012 SBK-info 10
SBK 88/2012 Info ang elektronisk rapportering av MH
SBK 89/2012 Ansökan från SBK ang vidareutbildning för Martin 

Johansson
Martin Johansson 90/2012 Ansökan om vidareutbildning från Martin Johansson
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6. Utskickad post

AfRS 19/2012 Svar till Charlotte Orre ang ansökan
Titti Wickström 20/2012 Ansökan om utställningar 2015
AfRS 21/2012 Svar till ”Temanummer rasklubbar”
AfRS 22/2012 Ansökan om att för ställa in Timrå utställningen
AfRS 23/2012 Svar till SBK ang C Orres ansökan om vidareutbildning
AfRS 24/2012 Svar till Maj Johansson
AfRS 25/2012 Rapport till SBK ang verksamhet 2012
AfRS 26/2012 Svar till SBK ang M Johanssons ansökan om 

vidareutbildning

7. Rapporter

Ekonomi
Budget 2013 / Inriktning 2014 
Styrelsen har lagt en budget för år 2013 med ett minusresultat på 38 200 kronor. 
Anledningen därtill är att en del av föregående års vinst läggs på ett jubileumsfirande i 
samband med 30-års jubiléet av Kopparbo samt en inplanerad 
LO/Aktivitetsombudskonferens för att stimulera medlemsaktiviteterna. En inriktning av 
budget för år 2014 lades där det beräknade resultatet visar ett överskott. 

Beslut 1: Kassören fick i uppdrag att se över rutiner för redovisning av Kopparbolägret 
samt Riesenshopen. Framtagandet av rutiner ska ske i samråd med lägerkommittén för 
Kopparbo samt Riesenshopen 

RiesenNytt annons- & prenumerationspriser
Beslut 2: Styrelsen beslutade om oförändrade annons- & prenumerationspriser.  

Medlemsavgifter 2014
Beslut 3: Oförändrad medlemsavgift med reservation för eventuella centrala ökningar. 

RUS
RAS/RUS-konferens 6-7/4
Beslut 4: Styrelsen beslutade att tillfråga Jerker Jeppsson om han har möjlighet att 
representera Riesenschnauzerklubben vid konferensen. Om Jerker inte har möjlighet så 
ges ordförande uppdraget att hitta ersättare. 

Ordförande har deltagit i valpbeskrivningsutbildning med resultat godkänd och är 
därmed auktoriserad valpbeskrivare. 
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Lathunden - uppdatering
Ingen information.  

Rasspecifik Avelsstrategi - RAS
Inga uppdateringar gjorda sedan våren 2012.

Arbetsgrupp (AG) -Brukshundrasers framtid
Ordföranden informerade om bakgrunden till arbetsgruppens bildande som består av 
fyra grupper med ansvarsområde: informationsmaterial, utbildningsmaterial för 
uppfödarutbildning, utbildningar och riktlinjer för instruktörsutbildning samt
tävlingsverksamheten . Arbetet ska vara slutfört till nästa regelrevidering år 2017. 

Avelskommittén
Hälsoenkäten – hur arbetar vi vidare? 

Ordförande informerade att SBK centralt kommer att ta över arbetet hälsoenkäten vilket 
innebär att enkäten kommer att ligga ute på Internet. Resultatet kommer att 
sammanställas centralt och därefter skickas ut till Svenska Riesenschnauzerklubben. 
Enkäterna kommer att publiceras på SBK:s hemsida på Internet den 1 juli 2013. 

Blänkare i RN/Hemsida om arvbarhet rädslor
Beslut 5: Maria fick i uppdrag att skriva i RiesenNytt och på hemsidan om aktuell 
forskning avseende arvbarheten för rädslor. 

Utställningsansvarig
Ansvarig person, kontaktperson mot SKK. Rapportering utställningsresultat
SKK har infört en digital redovisning av utställningsresultat som ska användas. 
Kostnaderna för stamboksföringsavgiften kommer med den digitala redovisningen att få 
en marginell prishöjning. Kostnaderna för en manuell inrapportering blir väsentligt 
dyrare. Styrelsen diskuterade eventuella möjligheter att ha en kommitté för 
utställningsverksamheten. 

Brith Andersson och Titti Wickström har förberett och deltagit på 
exteriördomarkonferensen där riesenschnauzer deltog. En gåva överlämnades från 
Svenska Riesenschnauzerklubben till de riesenekipage som deltog. 

Vårgårdautställningen
SBK har via telefon meddelat att de beslutat tillstyrka Vårgårdautställningen 2013.

Antal AfRS utställningar/år
2013: Fyra utställningar: Vårgårda, Kopparbo, SSLO, Timrå
2014: Tre utställningar: Vårgårda, Kopparbo, SSLO
2015: Två utställningar: Kopparbo o SSLO



 SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
 SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

Protokoll no. 4/ 2012

Beslut 6: Styrelsen beslutade att endast ansöka om en utställning för 2016 (vilket ska 
göras under år 2013). Kontakt tas med SSLO för att utröna om de har för avsikt att 
anordna en utställning 2016 och om en ansökan ska göras. 

Kopparboutställningen 2013 - kommitté
En allmän diskussion om hur utställningen i Kopparbo ska arrangeras framgent och 
tankar om att bilda en utställningskommitté berördes. 

PR/Info
Artikel om rasklubbar Brukshunden
Ordföranden informerade att det i nästa nummer av tidningen Brukshunden kommer 
att publiceras en skrivning om de olika rasklubbarna inom SBK, däribland Svenska 
Riesenschnauzerklubben. 

Artikel om rasen riesenschnauzer i Brukshunden
Styrelsen tackar Sara Flodin för det arbete hon gjort med artikeln som publicerades i 
tidningen Brukshunden. 

PR material/monter för större arrangemang 
Svenska Riesenschnauzerklubben deltar med en monter på rastorgen vid de stora 
hundutställningarna Stor Stockholm samt My Dog i Göteborg. Styrelsen vill rikta ett 
tack för det arbete som görs av medlemmarna för att sprida kunskap om 
riesenschnauzer. Det konstaterades att informationsmaterialet bör uppdateras och att 
det bör åligga styrelsen att tillhandahålla sådant.

Beslut 7: Styrelseledamoten Pia Vevle fick uppdraget att i samråd med Riesen i Väst 
och SSLO ta fram gemensamt informationsmaterial. 

RiesenNytt
Framtida redaktör
Jenny Willman har meddelat att hon avgår som redaktör. Styrelsens avsikt är att se till 
att medlemstidningen fortlever då den fyller en viktig funktion för medlemmarna. 

Hemsidan
Möjlighet för fler än Webbmaster att skriva på hemsidan
Det är teknisk möjligt att flera att administrera hemsidan. Styrelsen har gjort en 
granskning av hemsidan www.afrs.se och webbmaster har gjort uppdateringar med 
utgångspunkt från de önskemål som framfördes. Styrelsen är mycket nöjd med 
hemsidan och dess utformning. 
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Facebook i framtiden?
Styrelsen har uppmärksammat att den diskussionen som tidigare var i gästboken på 
föreningens officiella hemsida försvunnit och flyttat till Facebook. Styrelsen anser att 
det är av största vikt att vara tillgänglig i det offentliga rummet där många medlemmar 
finns och är positivt inställda till att Svenska Risenschnauzerklubben deltar på 
Facebook med en egen sida. 

Beslut 8: Mathilda Gabre och Pia Vevle får uppdraget att undersöka vilka alternativ 
som finns och lämna förslag på hur och i vilken form Svenska 
Riesenschnauzerklubben ska delta på Facebook. 

Förlagsartiklar
Nya artiklar
Gerd Rodén som ansvarar för förlagsartiklar har arbetat för att få in nya artiklar till 
Riesenshopen vilket uppskattas av styrelsen. 

Test och beskrivning
MH 2012 - rapport
Två MH-tester har genomförts i Sölvesborg.

MH 2013- planering
Planerna inför 2013 är att MH ska samordnas genom Jerker Jeppsson för att 
möjliggöra MH i flera delar av landet för alla riesen.

Tävlingssektorn
SDSF – Svenska Draghundsportförbundet
Beslut 9: Vice ordförande får i uppdrag att skicka en generell dispensansökan till 
Jordbruksverket avseende veterinärbesiktning av hundar och tävlingsbanor samt 
material vid Riesen-SM.

ISPU-Internationale Schnauzer-Pinscher Union
En utställningsdomarkonferens kommer att hållas i Dortmund Tyskland, år 2014. 
Styrelsen konstaterar att den genererar höga kostander och kommer därför att 
undersöka möjligheterna till samarrangemang med Svenska Schnauzer-Pinscher 
föreningen som även de är med i ISPU. 
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 Draghundsgruppen
Det har inkommit en förfrågan om bidrag till Vindelälvsdraget. 

Beslut 10: Styrelsen beslutade att lämna ett bidrag om 7000:- att fördelas till drag- och 
barmarksdrag.

 Riesen-SM 2013 i Norrköping
År 2013 arrangeras Riesen-SM i Norrköping och planeringen fortskrider enligt plan.

 IPO – domar utbildning 
Jörgen Lindholm har anmält intresse att delta vid IPO-domarutbildningen.

Beslut 11: Styrelsen beslutade att rekommendera Jörgen Lindholms deltagande till
SBK. Eventuell ekonomisk ersättning tas i särskild ordning. 

Nytt regelverk avseende IPO innebär att för att en tävling ska räknas som SM-
kvalificerande så måste två domare anlitas. Dessa ska komma från olika 
domarregioner. SBK har delat in landet i fyra regioner: 
1) Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland 
2) Halland, Västra, Skarborg Värmland Dal o Närke 
3) Sörmland, Stockholm Västmanland Uppland Gotland och 
4) Dalarna Gävleborg Mellan Norrland Övre Norrland.

Beslut 12: Styrelsen beslutade enhälligt att Riesen-SM ska vara SM-kvalificerande 
och därmed arrangeras med tvådomarsystem. För en övrig tävling ska minst fem 
hundar (varav fyra riesenschnauzers) delta för att tävlingen ska anordnas som SM-
kvalificerande. Vice ordförande tar kontakt med Gunilla Stahre för att utröna 
vilken/vilka tävlingar som kan komma ifråga. 

Arrangera IPO VM 2015
Det har inkommit en förfrågan från ISPU till Sverige och Svenska 
Riesenschnauzerklubben om att arrangera IPO-VM 2015. 

Beslut 13: Styrelsen beslutade meddela att föreningen inte är redo att arrangera ett 
VM i dagsläget. 

Nordic style
Ordförande informerade läget med Nordic style och de nationella reglerna.  
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LO/Aktivitetsombud
Info aktiviteter 

Beslut 14: Kerstin Peterson kontaktar LO/aktivitetsombuden för att planera en 
konferens under hösten 2013.   

Utbildning
Inget att rapportera. 
 

Riesenlägret
Det har inkommit verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelsen för lägret 2012. 
År 2013 är ett jubileumsår då det är 30 år sedan första lägret arrangerades. Nyhet för 
år 2013 är att en appelltävling kommer att arrangeras på torsdagen. 

 VU-rapporter
 Ansökan om vidareutbildning till exteriördomare för Riesenschnauzer
VU har tillstyrkt en ansökan om vidareutbildning som inkommit från Martin 
Johansson. 

8. Övriga frågor
Organisationskonferens 2-3 februari 2013
Ordförande och vice ordförande deltar vid konferensen. 

Rasklubbsträff 1 februari 2012
Ordförande och vice ordförande deltar vid träffen. 

Årsmöte 2 mars 2013 på Halens camping
Årsmöteshandlingarna inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 
www.afrs.se senast en vecka innan mötet. 

Namnförkortning Svenska Riesenschnauzerklubben
Styrelsen fick i uppdrag av medlemsmötet i Kopparbo att återkomma med förslag på 
ny förkortning för Svenska Riesenschnauzerklubben. 

Beslut 15: Styrelsen förslag och motivering till förkortning kommer att biläggas 
årsmöteshandlingarna. 
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 Årlig genomgång – styrelsens dokument
Styrelsen gör en genomgång av dokumentet och meddelar eventuella förändringar. 

Mål och inriktning 2013
Dokumentet för mål- och inriktningar gicks igenom och kommer att presenteras vid 
årsmötet för beslut.

Svenska Spel
Ordförande informerade om möjlighet att ansluta föreningen till Svenska Spels 
sponsring SVEA som innebär att personer som har ett Spelkort kan välja vilken 
förening de vill att Svenska Spel ska sponsra. För varje spelad krona erhåller den valda 
föreningen poäng hos Svenska Spel som årligen kommer att dela ut 50 miljoner till
föreningar. Det är gratis att ansluta sitt spelkort och det är gratis att delta för 
föreningen. 

Beslut 16: Kassören fick uppdraget att registrera Svenska Riesenschnauzerklubben. 

Avslutning:
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma. 

Vid protokollet

Pia Vevle Alf Karlström
Pia Vevle Alf Karlström
protokollförare ordförande

Justeras

Mathilda Gabre
Mathilda Gabre
protokolljusterare


