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Närvarande:   Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande  Bertil Hall 

Carl-Erik Blomqvist, kassör  Bo Lennart Dahlin 

Kerstin Petersson, ledamot   

Pia Vevle, ledamot & mötessekreterare  Revisorsuppleanter:  

Maria Norrbom, 1:e suppleant  Hans Glamsare 

Gunilla Lindblom, 2:e suppleant  Nunne Bard 

 

    LO-områden: 

Meddelat förhinder:   Stor Stockholm 

Lotta Persson, sekreterare   Riesen i Syd 

    Riesen i Väst 

Deltar ej t.v:    Mellan Norrland, vilande 

Åsa Björk, ledamot   Övre Norrland, vilande 

 

    ROR-ombud: 

    Halland 

    Småland 

    Östra 

    Västerås 

 

    Valberedning:  

Lars-Inge Persson, sammankallande 

     

RiesenNytt:  

Jenny Willman 

     

Webbmaster:  

Charlotta Bergqvist 

     

Draghundssektorn:  

Martin Sondell  

     

Utställningsansvarig:  

Titti Wickström 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och förklarades mötet öppnat.  

 

 

2. Val av protokolljusterare 

Kerstin Petersson och Bo Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

 

 

4. Föregående mötesprotokoll  

Ordförande föredrog föregående protokoll och beslutslistan från styrelsemöte i 

Kopparbo. 

 

Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 

 

 

5. Inkommande post 

Folk- 

Rörelsearkivet 51/2011 Protokoll 

SBK  52/2011 Domare som söker vidareutbildning 

SSLO  53/2011 Avräkning för Riesen SM 2011  

SBK  54/2011 Utbildning i programmet Lathunden 

SBK  55/2011 SBK-info 4/2011 

SBK  56/2011 SBK tillstyrker att AfRS ställer in utställning 

SBK  57/2011 Om Vallanlagsprov 

SBK  58/2011 SKK Utställningskommitté VU har beviljat att AfRS 

   utställning i Timrå ställs in 

SKK  59/2011 Fråga ang. Vårgårdautställningnen varit på fel datum 

            SKK  60/2011 Info om ålder för att bli Svenska  

   Utställningschampion 

SKK  61/2011 Adressbeställning inför utskick av hälsoenkäter 

I Verbruggen 62/2011 Information om medlemskap i ISPU 

SBK  63/2011 Info från Valberedningen 

SBK  64/2011 SBK-info 5/2011 

Sv Draghund 

Sportförbundet 65/2011 Inbjudan till årsstämma 

E Nesset  66/2011 Fråga om korningsdiplom 

T Rosendahl 67/2011 Inbjudan om föreläsning från SBK:s Stockholmsavd 

SKK  68/2011 Avslag om bidrag till IPO-VM 

            SBK   69/2011 Förtydligande från B Andersson ang avslaget till

   IPO-VM 
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SBK  70/2011 SBK-rasernas nuläge och framtid 

T Rosendahl 71/2011 Inbjudan till föreläsning från SBK:s Stockholmsavd 

O Folkesson 72/2011 Svar från FS på våra frågor 

SCK  73/2011 Brev från Sv Collieklubben ang utökat samarbete 

SBK  74/2011 Kommunikationsbrev från Utskottet Avel & Hälsa 

SBK  75/2011 Info från Valberedningen 

Åsa Björk 76/2011 Anteckningar från Utställningsansvarigutbildningen 

 

 

 

6. Utskickad post 

AfRS  17/2011 Svar ang vidareutbildning av domare /A-C Edoff) 

AfRS  18/2011 Svar till kennel Altibo´s ang dispensansökan 

AfRS  19/2011 Ansökan om att få ställa in utställningen i Timrå 

           AfRS  20/2011 Underlag för utbetalning av arvode till funktionärer 

vid MH 

AfRS  21/2011 Svar ang datum för Vårgårdautställningen 

AfRS  22/2011 Svar till E Nesset agn korningsdiplom 

 

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

a) Kassörens redogörelse  

Carl-Erik föredrog resultat- och balansrapporten för perioden 2011-01-01– 10-14. 

En diskussion om konteringar och vilka kostnader som belastar vilka konton 

fördes. Därefter godkände styrelsemötet de ekonomiska rapporterna varefter de 

lades till handlingarna. 

 

Beslut 1: Carl-Erik får uppdraget att genomföra ombokningar av kostnader/intäkter 

för att möjliggöra jämförelse med föregående budgetår.  

 

 

      

      RUS 

      Uppföljning RAS 

Slutfört och ute på remiss. Ett antal synpunkter har inkommit vilka kommer att beaktas 

och tagas hänsyn till i slutligt förslag av RAS. En andra remissomgång kommer att 

skickas ut till styrelsen i slutet av november då det är styrelsen som ska fastställa RAS 

och därefter ska den skickas till SBK för godkännande och därefter SKK för 

godkännande och fastställande. En andra remissomgång till styrelsen i slutet av 

november. 
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Hamiltonplaketten 

Styrelsen har vid medlemsmötet i Kopparbo informerat medlemmarna att de kan 

inkomma med förslag. Mer information finns på hemsidan www.afrs.se. 

  

 

Hälsoenkäten 

Hälsoenkäten finns att ladda hem från hemsidan. I samband med lägret i Kopparbo 

lämnades ca 150 ifyllda hälsoenkäter in. Ett antal (ca 5-10 stycken) har inkommit vi e-

post till ordföranden. En sammanställning av uppgifterna pågår och kommer om 

möjligt att redovisas redan i nästa nummer av RiesenNytt.  

 

 

Avelskommittén 

  Redovisning av delar av utvärderingen av RAS på Internet 

 Kommer att läggas ut så snart utvärderingen sammanställts. 

 

 Hälsoprojekt SLU – RN, Webben? 

Information om pågående hälsoprojekt avseende riesenschnauzer vid SLU har lagts ut 

på AfRS hemsida samt att det har uppmärksammats i RiesenNytt.  

 

 Uppfödarmöte 2011 Kopparbo 

En återkoppling till uppfödarmötet i Kopparbo. Det var ett väldigt bra möte även om 

det finns skilda meningar mellan uppfödare. Vid mötet framfördes många bra 

önskemål bl.a. om en utökad samverkan för att ta hand om valpar över hela landet 

genom att inbjuda till träffar – även i de fall valparna kommer från en annan kennel.  

Vidare fördes en diskussion om det är rätt sorts typ riesen som premieras på 

utställningar och om bedömningarna sker i enlighet med RAS. Mötet utsåg en grupp 

med uppdrag att ta kontakt med SBK/SKK för att framföra önskemål om att delta vid 

konferenser/domarutbildningar för att informera om rasklubbens tolkning av 

rasstandard samt vilka exteriöra svagheter vi önskar att man beaktar. Det fördes även 

fram förslag att uppfödarna bjuder på medlemskap i AfRS i samband vid valpköp. 

Frågan om subventionerad medlemsavgift fördes vid uppfödarmötet. Det är dock 

problematiskt att administrera då betalningen går via SBK. Styrelsen är enhälligt 

positivt inställd till förslaget om subvention.  

 

Beslut 2: Styrelsemötet uppdrog till ordföranden och kassören att undersöka hur en 

subventionerad medlemsavgift kan hanteras och administreras.    

 

 

 Utställningsansvarig 

Utställningsansökningar för år 2014 är gjorda till SKK. Noterbart är att utställningen i 

Timrå utgår pga. av dåligt deltagande senaste åren. Utställningar anordnas i SSLO, 

Riesen i Väst samt Kopparbo.  
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 Kopparboutställningen:  

Ordföranden informerade att det är svårt att få fram ansvariga till 

Kopparboutställningen och bad samtliga i styrelsen att tänka och lämna förslag på 

namn till Titti Wickström för att hon ska få en möjlighet att lösa problemet. Ett 

alternativ i framtiden kan vara att ansluta AfRS utställningar med andra raser 

alternativt inbjuda andar raser till våra utställningar. Frågan tas upp vid nästa 

styrelsemöte i januari.  

 

  

 PR/Info 
 PR material/monter för större arrangemang  

Anders Brorsson deltog vid Kopparbolägret där han samlade in material till den DVD 

som ska tas fram. Materialet ska dock kompletteras med spår och rapport. 

Förhoppningsvis finns en demo klart till styrelsemötet i januari.  

 

       

Riesennytt 

Redaktören för RiesenNytt, Jenny Willman, har problem med att manusstoppet inte 

respekteras. Styrelsen är enig om att det är viktigt att kommunicera med Jenny 

Willman om man blir sen med material som ska publiceras. Det har uppmärksammats 

ett tryckfel i senaste numret av RiesenNytt i samband med reportaget om utställningen 

i Kopparbo. 

 

 

Beslut 3: Rättelse sätts in i nästa nummer i RiesenNytt med rätt bildtext och rätt bild.  

 

  

 

      Hemsidan 

Gamla protokoll borttagna och protokoll från år 2010 och 2011 kommer att publiceras 

på hemsidan. I övrigt bordlades frågan om möjligheter för fler att få tillgång att lägga 

in information på hemsidan till styrelsemötet i januari.  

 

 

      Förlagsartiklar 

Bordläggs till mötet i januari.  

 

 

Test och beskrivning 

Ansvarig 

Det har inte inkommit några namnförslag på någon som kan/vill ansvara för test och 

beskrivning inom AfRS. Frågan om inköp av utrustning bordlades till styrelsemötet i 

januari.  
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Beslut 4: Ordförande lägger ut en förfrågan om namnförslag på ansvarig för test och 

beskrivning på AfRS hemsida.  

 

 

      Tävlingssektorn 

      ISPU 

Ansökan är inskickad av Elisabeth Asplund för AfRS räkning. 

 

 

      IPO VM – Ansökan SKK om sponsring 

AfRS har lämnat in en ansökan om sponsring till SKK. Ansökan avslogs med 

motiveringen att SKK inte har ekonomisk förutsättning att dela ut bidrag från 

landslagsfonden. Avslaget var kortfattat och ställt från generalsekreterarens 

sekretariat. Vid en närmare kontroll så visar det sig att samtliga rasklubbar fått avslag 

på sina ansökningar om bidrag.  

 

 

      IPO VM – Ansökan om bidrag från AfRS  

Vice ordföranden redogjorde för en inkommen ansökan om bidrag till IPO VM . Vid 

tidigare VM har AfRS sponsrat med 3 000: -. I resonemanget som följde konstaterades 

att AfRS sponsrar andra evenemang inom rasklubben med 5 000: - vilket torde vara 

skäligt även för IPO VM.   

 

Beslut 5: Styrelsen beslutade att bevilja 5 000: - i bidrag för deltagarna i IPO VM. 

Liksom tidigare år ska en artikel skrivas vilken ska publiceras i RiesenNytt.  

 

 

Svenska Draghundsportförbundet   

 

Beslut 6: Mötet beslutade enhälligt att utse Anna-Karin Lönn som representant för 

AfRS vid Svenska Draghundsportförbundets årsstämma.  

 

 

      Riesen-SM 2012 och 2013  

 2012: Planeringen fortlöper enligt plan. Riesen i Väst har ansvaret för 

kringarrangemang mm och tävlingarna arrangeras av Herrljunga BK.  

 

2013: Under beredning där vice ordförande, Bo Nilsson, har kontakt med Norrköpings 

BK som förhoppningsvis tar på sig att bli arrangör.  

 

 

LO/RoR 

Aktivitetsombud 

I nästa nummer av RiesenNytt kommer LO-ombud att ändras till aktivitetsombud. 

Respektive LO bestämmer själva om de vill utse aktivitetsombud inom sitt 
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upptagningsområde. Kerstin Petersson informerade att hon kommer att skicka ut ett 

brev till medlemmar inom aktivitetsombudens område med information om desamma. 

Aktivitetsombudens planering av aktivitet kommer att läggas ut på hemsidan.   

 

 

Medlemsregistrering: 

Medlemmar inom ett aktivitetsområde ska ansöka om medlemskap i ett LO. De får 

själva välja vilket LO de vill tillhöra.   

       

 

Stadgefrågor från SBK 

En omarbetning av stadgarna pågår. I samband med detta har SBK skickat ut ett antal 

frågeställningar. Ordföranden lämnar samtliga svar till SBK innan 30 november 2011.  

 

 

Fråga om medlemskap 

Efter antecknat medlemskap i någon av SBK anslutna klubbar ska en fördröjning om 

30 dagar inträda innan rösträtt träder i kraft. 

  

Beslut 7: Styrelsen tar inte ställning i frågan om 30 dagars fördröjning innan rösträtt i 

SBK ansluten klubb träder ikraft 

 

 

Fråga om revisorer 

I dag är kravet att en revisor ska vara medlem i SBK ansluten klubb.  

Förslag SBK: att ta bort kravet på medlemskap.  

 

Beslut 8: Styrelsen bifaller förslaget på slopat krav om medlemskap för revisorer.  

 

 

Fråga om regionstillhörighet med två nivåer 

SBK fråga: ska medlemmar i klubbar med två stadgenivåer ges möjlighet att välja den 

region de vill tillhöra? 

 

Beslut 9: Styrelsen svarar SBK att de klubbar som har två stadgenivåer får avgöra 

frågan om medlemmarna ska ges möjlighet att välja vilken region de vill tillhöra.   

 

 

      Utbildning 

      Inget att rapportera.  

 

      Riesenlägret 

Kassören redogjorde att årets Riesenläger inbringade en vinst om ca 50 000: - . 

Styrelsen konstaterade att det är ett fantastiskt arbete som lägerkommittén lägger ner 

för att möjliggöra lägret.   
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      VU-rapporter 

      Inget att rapportera 

 

      Övriga frågor 

Budgetmöte & styrelsemöte 

Beslut 10: Styrelsemötet överlåter till VU att avgöra frågan om lokalitet för budget- 

och styrelsemötet i januari 2012. Starttid ska anpassas efter transportmöjligheter.  

 

Verksamhetsberättelser 

Ska lämnas till sekreteraren i god tid innan årsskiftet. Ansvariga är sammankallanden i 

de olika kommittéerna. En uppmaning kommer att skickas till respektive ansvarig.  

 

Årsmöte 2012 

Beslut 11: Styrelsen uppdrar till VU att bestämma datum och ort för årsmötet 2012. 

Årsmöte ska hållas under mars månad.  

 

Organisationskonferens januari 2012 

Beslut 12: Styrelsen utsåg ordföranden att representera AfRS vid 

organisationskonferensen i februari 2012. 

 

 

 Nästa möte 

21-22 januari 2012 i Jönköping. Tid och lokal bestäms senare.  

 

 

 Avslutning 

      Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Vevle    Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Kerstin Petersson   Bo Nilsson 


