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Närvarande:   Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande  Bertil Hall 

Carl-Eric Blomqvist, kassör  Bo Lennart Dahlin 

Lotta Persson, sekreterare    

Kerstin Petersson, ledamot   

Pia Vevle, ledamot & mötessekreterare  Revisorsuppleanter:  

Maria Norrbom, 1:e suppleant   Hans Glamsare 

Nunne Bard 

 

    LO-områden: 

Meddelat förhinder:   Stor Stockholm 

Gunilla Lindblom, 2:e suppleant  Riesen i Syd 

Mathilda Umenmark, ledamot  Riesen i Väst 

    Mellan Norrland, vilande 

    Övre Norrland, vilande 

 

    ROR-ombud: 

    Halland 

    Småland 

    Östra 

    Västerås 

 

    Valberedning:  

Vakant 

     

RiesenNytt:  

Jenny Willman 

     

Webbmaster:  

Peter Lind 

     

Draghundssektorn:  

Anna-Karin Lönn 

     

Utställningsansvarig:  

Titti Wickström 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och förklarades mötet öppnat.  

 

 

2. Val av protokolljusterare 

Lotta Persson och Kerstin Petersson valdes att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

 

3. Fastställande av dagordning 

Följande lades till dagordningen under punkten Övrigt: 

 Stadgar för Riesen i Väst  

 Skrivelse ang. instruktörsarvoden till lägerkommittén Kopparbo 

 Samverkansavtal med Sveland försäkring 

 

Efter tilläggen godkändes dagordningen varefter den fastställdes. 

 

 

4. Föregående mötesprotokoll samt konstituerande och årsmötesprotokollet 

Genomgång av besluten tagna vid: 

 Styrelsemötet i Jönköping. Återstår att åtgärda beslut 16.  

 Konstituerande mötet i Botkyrka. Rättelse av punkt nr 6C, omedelbart justerad 

punkt – inom AfRS finns två (2) betalkort vilka disponeras av ordföranden och 

kassören. Rättelsen är omedelbart justerad av ett enhälligt styrelsemöte.  

 

Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 

 

 

5. Inkommande post 

Riksidrottsförbundet 1/2012 Godkänd ansökan i Sv Draghundsportförbundet 

SSLO  2/2012 Äskande om ytterligare bidrag till rasmontern 

SBK  3/2012 Ang exteriördomarkonferensen 

Hundsport 4/2012 Avbokning av annons i Hundsport 

SBK  5/2012 Ang mentaldomarkonferens 

SBK  6/2012 Svar från SBK ang. dispensansökan 

C Holmström 7/2012 Förslag på nya annonspriser i RiesenNytt 

Förbundsstyrelsen 8/2012 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 

SBK  9/2012 SBK Info 1, 2012 

SBK  10/2012 Förslag till domare & figuranter på årets mästerskap 

SBK  11/2012 Kallelse till Brukshundklubbens kongress 

SBK  12/2012 SBK Info 2, 2012 

SBK  13/2012 Info om telefonkonferenser 

SBK  14/2012 Minnesanteckningar från rasklubbskvällen 

SBK  15/2012 Exteriörbeskrivare för korning 
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SBK  16/2012 Kongresshandlingar 

SBK  17/2012 Info om Internetanmälan samt katalog för PC 

 

SBK  18/2012 Inför höstens exteriördomarkonferens (svara) 

SBK  19/2012 Avräkningsunderlag  

 

 

6. Utskickad post 

AfRS 1/2012  Avbokning av annons i Hundsport 

AfRS 2/2012  Svar till SSLO ang. ytterligare bidrag 

AfRS 3/2012  Svar till SBK ang. dispensansökan för Altibos 

AfRS 4/2012  Brev till aktivitetsombud 

AfRS 5/2012  Svar till SBK ang. Domarkonferens 

 AfRS 6/2012  Svar till SBK om vilka exteriörbeskrivare som finns i

    Svenska Riesenschnauzerklubben 

  

 

 

7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Kassörens redogörelse 

Carl-Eric informerade att resultat och balansrapporten för första kvartalet kommer att 

skickas ut inom kort till hela styrelsen.  

 

 

      RUS 

      Rasklubbsträff 

Charlotta Olebro har representerat AfRS på rasklubbsträffen. En erfarenhetsberättelse 

kommer inom kort.  

 

 

      RAS/RUS konferens 

Charlotta Olebro har representerat AfRS på konferensen. En erfarenhetsberättelse 

kommer inom kort. 

 

  
       Hälsoenkäten inför Riesenlägret 

 

Beslut 1: Avelskommittén får uppdraget att se över hälsoenkäten inför året 

undersökning.  

 

Beslut 2: Hälsoenkäten publiceras på hemsidan www.afrs.se liksom tidigare år. En 

notering läggs ut på hemsidan samt Facebook när enkäten är tillgänglig. 

 

 

http://www.afrs.se/
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Avelskommittén 
  

 Hälsoprojekt SLU 

 Inget att rapportera.  

 

 

  Uppfödarmöte 2012 i Kopparbo 

      

Beslut 3: Utskick ska göras till uppfödare med begäran att inkomma med 

diskussionspunkter att behandla under mötet i Kopparbo. 

 

 

 Exteriör 

Inför domarkonferensen har det skett ett utskick i vilken man efterlyser hundar att 

delta i exteriördomarkonferensen.  

 

 

 PR/Info 
  

      PR-material/monter för större arrangemang 

DVD-filmen om riesenschnauzer av Anders Brorson är färdigställd. .  DVD:n kommer 

att kompletteras med mer material som visar riesenschnauzer i arbete. Det kommer 

således att bli två filmer där en är en informationsfilm och en visar riesenschnauzer i 

arbete. Arbetet med detta ska vara klart till Kopparbolägret där DVD:n även kommer 

att säljas. Den första filmen såldes på Riesen i Syds påskläger och tanken är att den 

ska finnas till försäljning på Riesen i Västs vårläger.  

 

       

Riesennytt 

Inget att rapportera förutom att tidningen håller en fantastisk kvalité i förhållande till 

övriga rasklubbstidningar.  

 

 

      Hemsidan 

Sekreteraren har varit i kontakt med AfRS nya webbredaktör, Peter Lind, vilken 

meddelar att hemsidan kommer att utvecklas och göras mer tillgänglig. Ett förslag på 

utformning kommer att skickas till styrelsen så snart detta är framarbetat. Samarbete 

sker med tidigare webbredaktören Charlotta Bergqvist.   

 

 

      Förlagsartiklar 

      Nya artiklar  

Gerd söker nya leverantörer  av artiklar till Riesenshopen. Hundförararvästar kommer 

att tas fram i samarbete med respektive lokalområde, AfRS centralt samt Gerd.  
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Test och beskrivning 
 

Ansvarig 

Ordförande informerade att Jerker Jeppson åtagit sig uppdraget att ansvara för test och 

beskrivning inom Svenska Riesenschnauzerklubben. I uppdraget ingår att förbereda 

inför ett MH och exteriörbeskrivning i Kopparbo. Tidigare synpunkter på den 

befintliga MH-utrustningen är omhändertagen i den tagna budgeten för året och inköp 

av nytt material kommer att göras.  

 

 

      Tävlingssektorn 

 

       ISPU – Internationale Schnauzer-Pinscher Union. 

Medlemsansökan är inskickad av Elisabeth Asplund för Svenska 

Riesenschnauzerklubbens räkning. Ingen faktura har dock erhållits för medlemskapet. 

I övrigt inget att rapportera. 

    

 

IPO-VM – ansökan om sponsring  

Beslut 4: En ansökan om sponsring skickas till SKK.  

 

 

SDSF – Svenska Draghundsportförbundet 

Inget att rapportera 

       

 

Draghundsgruppen 

Vice ordförande informerade att AfRS kontaktperson mot SDSF, Anna-Karin Lönn, 

arbetar med att bilda en draghundsgrupp som ansvarar för barmark- och drag.  

      

 

 Riesen-SM 2012 i Vårgårda/Herrljunga. 

Kerstin Petersson informerade att arbetet med planeringen av SM:et fortgår enligt 

plan.  

 

 

Riesen-SM 2013 

Det är klart att Norrköpings BK arrangerar Riesen-SM år 2013.  
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Tävling i Kopparbo 

Det fördes en allmän diskussion om tävlingsverksamhet och hur man stimulerar 

tävlandet inom AfRS. 

 

Beslut 5: Styrelsen beslutade att vid medlemsmötet i Kopparbo 2012 ta upp frågan om 

att arrangera en appell tävling under Kopparbolägret 2013 i syfte att stimulera 

tävlingsintresset.  

 

 

 

IPO-SM 

Vice ordföranden informerade att planeringen fortgår och är under kontroll.   

 

       

 

LO/RoR 

 

Aktivitetsombud 

Kerstin Petersson informerade att flera aktiviteter genomförts under samordnng av 

aktivitetsombuden. Styrelsen konstaterade att det fungerat bra med annonseringen i 

RiesenNytt och att det är roligt att läsa om alla aktiviteter som ägt rum.  

 

Ett möte med LO:na och aktivitetsombuden kommer att genomföras under 

Riesenlägret i Kopparbo.  

 

Beslut 6: Kerstin Peterson planerar för samt skickar en kallelse till mötet i Kopparbo 

till samtliga LO:n och aktivitetsombud.  

 

 

 

      Utbildning 

AfRS har till SBK anmält intresse av alla IPO-utbildningar, oavsett vart de är i 

Sverige. I övrigt inget att rapportera.  

 

 

      Riesenlägret 

Planeringen av lägret fortgår. Lägerkommittén har skickat ut inbjudan till instruktörer. 

Lägerkommittén har fått en skrivelse ang. instruktör med arvode för IPO-gruppen 

(tysk IPO-figurant/instruktör) vilket lägerkommittén sagt nej till. Bakgrunden till detta 

är lägrets målsättning att den verksamhet som bedrivs under Riesenlägret ska bedrivas 

på samma sätt med lika villkor, både för lägerdeltagare och för instruktörer. 

Lägerkommitten har i sitt svar välkomnat IPO-figuranten/instruktören på samma 

villkor som övriga deltagare. Styrelsen har fullt förtroende för att lägerkommittén 

genomför Riesenlägret i enlighet med uppdraget.  
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      VU-rapporter 

Inget att rapportera.  

 

 

      Motioner och kongresshandlingar inför SBK:s kongress 

Vice ordförande representerar AfRS på kongressen. Styrelsen diskuterade de lämnade 

motionerna och kongresshandlingarna: 

 

Budget: I budgeten anges att kostnaderna för systemstödet SKK-Tävling är en rörlig 

ersättning till leverantören. Styrelsen uppdrar till vide ordförande att fråga/bevaka 

vilken typ av ersättning som utgår till leverantören då rykten gör gällande att att det 

utgår ersättning per anmälan.  

 

Val: Valberedningens förslag innebär en ökning av ledamöter med organisations- och 

stadgekompetens tillsätts.  

Workshops: Ska agilityn finnas kvar i SBK:s regi eller övergå till Riksidrottsförbundet 

på samma sätt som draghundssporten gjorde för ett antal år sedan? Det finns grupper 

inom agilityn som verkar för detta. 

 

Arbetsgrupp, instruktörer inom SBK: Diskussion om problematiken med instruktörer 

inom SBK:s regi som inte kan handha större, brötiga och krävande raser. 

 

Motion 1-2a: Huvudmannaskapet för Agilityn där förslag lämnas att förbundsstyrelsen 

fortsätter arbetet med frågeställningen. AfRS tillstyrker motionen.  

 

Motion 3 Namnbyte av SBK: Förbundsstyrelsen avslår motionen med anledning av 

kostnaderna. AfRS tillstyrker yttrandet. 

 

Motion 4 Tillägg i stadgar: Ingen kongressfråga 

 

Motion 5: Personer som inte tillhör SBK: Ingen kongressfråga. 

 

Motion 6: Införandet av mondeoring som tävlingsform. Förbundsstyrelsen avslår 

motionen. Vice ordförande får fritt mandat att följa debatten på plats för AfRS 

räkning.  
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Övriga frågor 

 

Motion som föredrogs vid årsmötet 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att omarbeta och tydliggöra kraven för att få stå med 

på uppfödarlistan samt påföljder.  

 

Beslut 7: Avelskommittén får uppdraget att bereda ärendet samt inkomma med ett 

förslag till beslut.  

 

       

Organisation 

Inget att rapportera.  

 

 

      Medlemsmöte i Kopparbo 17 juli 2012 

Sekreteraren informerade att kallelse till medlemsmötet publicerats i senaste 

RiesenNytt. Ändringar som genomförts i dagordningen kommer att publiceras i 

RiesenNytt nr 2/2012 som utkommer i juni samt på hemsidan www.afrs.se.  

 

 

      Byte av namn på rasklubb 

Riesen i Väst har inte fått namnet godkänt av förbundsstyrelsen på SBK. Riesen i Syds 

handlingar finns inte kvar på SBK så i dagsläget finns inget av LO:na registrerade på 

SBK. Beslutet kommer att överklagas av AfRS.  

 

Beslut 8: AfRS verkställande utskott (VU) får uppdraget att överklaga SBK:s beslut att 

inte godkänna namnen Riesen i Väst och Riesen i Syd.  

 

 

Namnförkortning AfRS 

Vid styrelsemötet den 2012-01-21—22 i Jönköping konstaterade styrelsen att det finns 

ganska många medlemmar som inte förstår vad förkortningen AfRS står för då 

förkortningen inte korrelerar med föreningens namn. I beslut 19 protokoll 2011/4 

beslutades att frågeställningen skulle tas upp som en punkt på dagordningen vid 

årsmötet i Botkyrka, vilket inte skedde. Frågan är aktuell och angelägen varför den 

hänskjuts till Kopparbo 

 

Beslut 9: Frågeställningen tas upp som en punkt på dagordningen vid medlemsmötet i 

Kopparbo i syfte att diskutera ett byte av förkortningen från AfRS till SRSK (Svenska 

Riesenschnauzerklubben).  

 

  

 

http://www.afrs.se/
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      Samarbetsavtal 

 

Beslut 10: Ordföranden och sekreteraren får det fortsatta uppdraget att förhandla om 

ett samarbetsavtal mellan AfRS och Sveland försäkring. 

 

 

 

Fritt läger – Kopparbo 

 

Beslut11: Styrelsen har beslutat att Gerd Roden jämställs med instruktör för hennes 

idoga arbete med Riesenshopen under lägret i Kopparbo. Styrelsen beslutar med 

utgångspunkt från detta att till Kopparbolägret inbetala lägeravgift och lunch för Gerd 

Roden för v29. 

 

 

 

Nästa möte 

Lördag den 14 juli kl. 11:00, Röda huset, Kopparbo.  

 

 

 Avslutning 

 Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Vevle    Alf Karlström 

mötessekreterare   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lotta Persson   Kerstin Petersson 


