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Protokoll till Svenska Riesenschnauzerklubbens  
styrelsemöte 2020-05-05 
SRSK 4/ 2020 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Elin Carlsson, Charlotta Bergqvist, Brith Andersson, 
Anna Jönsson, Fredrik Holmberg och Malou Jacobsson.  
 
 

§ 1  Mötets öppnande 

• Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Val av justerare 

• Fredrik Holmberg väljs till att jämsides med ordförande justera protokollet.  
 
  
§ 3 Fastställande av dagordning 

• Fastställs.    
    
  
§ 4 Föregående protokoll  

• Protokoll SRSK 3/2020, i Protokoll nummer justeras från 2 till 3 och läggs därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
 Beslut per capsulam 

• Beslut per capsulam angående SRSKs läger samt utställning i Kopparbo 2020. 
 
Förelåg underlag från lägerledningen om att ställa in Riesenlägret 2020 på grund av rådande COVID-19 situation och 
restriktioner. Detta dels med anledning av att Kopparbostiftelsen redan nu efterfrågat svar avseende hyra av mark och 
lokaler, samt den osäkerhet som råder avseende nuvarande situations fortsatta utveckling.  
 
Förelåg underlag från utställningsansvarig om att på grund av rådande omständigheter ställa in SRSKs utställning i 
Kopparbo, som ju planerats på samma plats som Riesenlägret. 
 
Styrelsen beslutade att, utifrån rådande situation och restriktioner, ställa in Riesenlägret 2020. 
Styrelsen beslutade att, utifrån rådande situation och restriktioner, ställa in SRSKs utställning i anslutning till 
Riesenlägret. 
 
 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
Inkomna 
 

• SKK; Information angående inställd tävling och kursverksamhet på klubbar under sommar och vår.  
• SKK; Möjlighet att pröva på en plattform för distansarbete för styrelser,  
• SKK/FK Föreningskommittén informerar - Testa styrelseportalen kostnadsfritt: Peter och Fredrik kollar upp 

eventuella möjligheter för användning och presenterar på kommande styrelsemötet 
• SBK; Information från utskottet för avel och hälsa utifrån COVID 19  
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• SLU samt UU:Tackbrev till SRSK med bifogat pressmeddelande från Matteo Bianchi Gerlie Rosenberg 
Pielberg, Kerstin Lindblad- Toh och Åke Hedhammar. 

• SKK/AK Informerar om avslag på uppfödarens ansökan om dispens för avel med hanhund med HD grad C 

§ 7 Ekonomi 
Kassör Karin Grönvall går igenom det aktuella ekonomiska läget.  
 
    
§ 8 Rasutvecklingssektorn     

a) Avelskommittén 
• Tackbrev till SRSK med bifogat pressmeddelande från   Matteo Bianchi Gerlie Rosenberg 

Pielberg Kerstin Lindblad- Toh Åke Hedhammar Tack för gott samarbete kring 
riesenschnauzerns sköldkörtel problematik. angående sköldkötel Angående sköldkötel 
projektet  Fortsatt kontakt kommer att ske med SLU och övriga inblandade . 
Avelskommiten kommer att ta huvud ansvar för kontakten från SRSKs sida  

 
 

• Fråga från medlem om klubbens inställning till Sköldkörtelprov, och om gällande 
rekommendationer från klubben kommer att tas bort? 
AKs svar i frågan: 
Allmänt har vi inom AK/SRSK för avsikt att se över krav och rekommendationer.  
Avseende sköldkörtelprov har vi för tillfället ingen plan på förändring, utan vi vill avvakta 
information ang den forskning riesenschnauzer ingått i.   

                         b) 
 

Fråga inkommen till AK om valphänvisning där AK föreslår styrelsen ett beslut: 

Bakgrund: SRSKs regelverk för valphänvisning anger ett antal förutsättningar som ska 
vara uppfyllda. AK har kontaktats av en uppfödare med en allmän frågeställning vilken 
policy som tillämpas om det under nuvarande Corona situation, då det inte är möjligt att 
uppfylla alla krav som ställs för valphänvisning.  
 
AKs ställningstagande/beslut: AK har beslutat föreslå styrelsen tillstyrka: 
AKs ståndpunkt att eventuell avvikelse från SRSKs krav för valphänvisning, med 
anledning av nu rådande Corona situation, prövas av AK individuellt från fall till fall och 
utifrån vad uppfödaren anger har påverkat.  
Styrelsen beslutade att bifalla AKs förslag.  

 
 

b) Utställning 
 

• SRSKs utställning sommar 2020 
På grund av nya direktiv från SKK samt nuvarande folkhälsomyndighets rekommendationer så 
beslutas att ställa in sommarens utställning i Sölvesborg. Brith Andersson kontaktar berörda för 
ansökan om att ställa in.   

 
 

 
 
§ 9 Tävlingssektorn 

a) Dragkommittén 
• Inget nytt 
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b) IGP-kommittén  

• Inget nytt 
 
§ 10 PR-/Infokommittén 
Nytt SSL certifikat beslutas av styrelsen att köpas in för en säkrare hemsida. Maxbelopp satt till 180 EUR plus moms 
enligt Simply.coms alternativ, styrelsen lämnar till webgruppen att välja det bästa alternativet för SRSK. 
Eventuell sommarhälsning till medlemmarna kommer skickas ut av infokommittén. 
 
§ 11 Mästerskap 

a) Riesen SM 
• Inget nytt, SM inställt 

b) ISPU VM 
Ingen vet i nuläget om VM kommer att hållas under året, ytterligare information inväntas.  

 
§ 12 Övriga frågor 

• Finns inga.  
 
§ 13 Nästa möte  

• Bestäms till den 2 juni klockan 19.30.  
§ 14 Mötets avslutas 

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 

Peter Lind/ ordförande                                                           Fredrik Holmberg/ justerare 
 
…………………………………………………………………………………     …………………………………………………………………. 
 
Elin Carlsson /sekreterare  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

 


