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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 
medlemsmöte i Kopparbo 2014-07-15 
 

     

1. Mötets öppnande 

Ordförande Pia Vevle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 55 medlemmar. 

 

3. Val av mötesordförande 

Anders Ekholm valdes enhälligt till mötesordförande. 

 

4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen meddelade att styrelseledamoten i SRSK, Hans Gunnarsson, utsetts att föra 

dagens protokoll. 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska 

justera protokollet 

Laila & Christer Andreasson valdes.  

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt 

Inga sådana förekom. 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

En kallelse till medlemsmötet i Kopparbo har utlysts i RiesenNytt nr 1/2014 och i nr 

2/2014 samt på hemsidan www.srsk.se. Medlemsmötet fastställde att mötet blivit 

stadgeenligt utlyst.  

 

8. Fastställande av dagordning 

 Under punkten 13 lades val av valberedning till. Därefter fastställdes dagordningen. 

 

9. Info från styrelsen samt kommittéer 

 Styrelsen: Sekreterare har, av personliga skäl, avgått från styrelsen och 

styrelsen har adjungerat Lotta Persson till sekreterare fram tills årsmötet 2015. 

 RAS: Ej närvarande 

 Hälsoenkäten finns på Internet och nås via www.srsk.se. Enkäten sker i 

samarbete med SBK avel/hälsa där Riesenschnauzerklubben är ett 

pilotprojekt. Svaren kommer att sammanställs centralt och ett resultat av 

enkäterna presenteras senare. Man kan svara på Hälsoenkäten till sista oktober 

2014. 

 Avelskommittén: Ej närvarande 

 Utställning: Två utställningar har genomförts – en i Vårgårda, den sista i 

inom överskådlig framtid, samt en i Kopparbo. En utställning till går av 

stapeln i Stockholm.   

http://www.srsk.se/
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 PR/Info: Peter Lind, webansvarig, informerade om hur arbetet med att 

strukturera och informera via vår hemsida samt via sociala medier fortlöper. 

Extra roligt att SRSK får förfrågningar från andra rasklubbar hur vi 

strukturerat information samt tekniska lösningar bakom kulisserna. 

Frågor kom upp om koppling mellan Facebook och hemsida och Peter 

förtydligar att hemsidan alltid är den primära källan och Facebook är ett 

komplement. 

 Test o Beskrivning: MH – Hans Gunnarsson berättade om genomförda MH 

och planerade MH. Två uppfödar-MH har arrangerats under våren: ett i 

Härnösand av Gullviks Kennel samt ett i Degerfors av Bruksgårdens Kennel. 

 Tävlingar: Bosse Nilsson informerade att en IPO tävling genomförts i Ystad. 

Riesen-SM har genomförts i Värnamo där arrangerande BK gjort ett bra arbete 

innan vilket resulterade i en väl genomförd tävling. Nästa år går SM i 

Karlskrona. Till torsdagens appell- och lydnadstävlingar i Kopparbo är totalt 

36 tävlande anmälda fördelade på 20 tävlande i lydnad och 16 tävlanden i 

appell. Under hösten (september) arrangerar SSLO en lydnadstävling, 

anmälan sker via SBK tävling. Hans Gunnarsson, som tar över 

tävlingsansvaret efter Bosse, informerade om Regelrevideringen 2017. En 

arbetsgrupp kommer tas fram för SRSKs del. 

 LO/Aktivitetsombud: Kerstin Petersson informerade om aktivitetsombuden 

och deras verksamhet. Saknar nu endast ombud i fyra län. Det enda kravet för 

ett aktivitetsombud är att genomföra en aktivitet per år. Kostnader ersätts av 

huvudstyrelsen. Den konferens som planerats har tyvärr fått ställas in p g a 

dålig uppslutning. Tankar finns på att ha en endagsträff på fredagen före 

Riesenlägret 2015. Det utdelades en SRSK-flagga till varje lokalområde, 

Riesen-i-syd, Riesen-i-väst samt SSLO. 

 Frågor från medlemmar: Inga anmäldes 

 

10. Ekonomi 

Pia Vevle informerade att kassören meddelat förhinder men att revisorerna 

uppdragits att redogöra för ekonomin. Anders Falk, revisor, redogjorde för 

ekonomin. Revisorerna har granskat huvudboken januari-juni 2014 med 

undantag för Riesenlägret o Riesenshopen – de senare kommer att revideras 

under hösten. Ekonomin är god. SRSK kommer göra ett något större underskott 

än budgeterat. Detta är framförallt p g a en större nedskrivning av 

Riesenshoppens lager. Konklusion ekonomin ser bra ut. 

 

11. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 

Inga sådana ärenden fanns att behandla. 

 

12. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar 

Förslag om förändrade medlemsavgifter från Hans Glamsare 

Styrelsen föreslår att frågan hänskjuts till ordinarie årsmöte 2015 för beslut.  

 

Dock med ändringen att medlemsavgiften för familjemedlemmar ej förändras. 

Styrelsen förstår frågeställarens fråga men finner inte skäl att höja  
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medlemsavgiften för familjemedlemmar. 

 

Medlemsmötet beslutar att godkänna förslaget. Medlemmarna på medlemsmötet 

är dock positiva till förslaget. 

 

13. Övriga frågor 

Val av valberedningen – ledamot på 2 år – fråga hänskjuten från årsmötet. 

 

Mötet föreslår att Roffa Asplund väljs till Ledamot i Valberedningen på 2 år. 

Medlemsmötet beslutar  

 

att godkänna förslaget. Beslutet är enhälligt.  

 

Stellan Guhrén meddelade att han planerar skriva en krönika om Riesenlägret. 

Till detta skulle han vilja ha hjälp. Upplysningar om olika episoder, saker som 

hänt och framförallt bilder samt information om vad bilderna föreställer etc. 

Detta togs emot mycket positivt av hela medlemsmötet. 

 

14. Utdelning av Riesentrofén 

Bosse Nilsson uppmärksammade vinnarna av nedanstående utmärkelser:  

 

Riesen-SM 2014, Spår: Stefan Olsson, Bardlands Loke 

 

Riesen-SM 2013, Rapport: Ingrid Svanström, Bardlands Nissie 

 

Dragtrofén: Anna-Carin Lönn, Deen’s Timo 

IPO-trofén: Maria Ezelius, Åkerblommans En Tilly 

Utställningstrofén: Helén Jerling, Dusko’s Bloody Amusing 

Lydnadstrofén: Robert Folkstrand, Bolskovhus Brandy 

Brukstrofén: Alf Karlström, Riesenspass Lava 

 

Riesentrofén: Pär Erlandsson, Limerock’s Gigant Atlas 
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15. Avslutning 

Mötesordföranden Anders Ekholm överlämnade ordet till ordföranden Pia Vevle 

som tackade medlemmarna för visat intresse och delaktighet i mötet. Särskilt 

framfördes ett tack för att frågan om valberedning löstes. Därefter avslutades 

medlemsmötet.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Hans Gunnarsson   Anders Ekholm 

Hans Gunnarsson   Anders Ekholm 

protokollförare   mötesordförande 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Laila Andreasson   Christer Andreasson 

Laila Andreasson   Christer Andreasson  

protokolljusterare   protokolljusterare 


