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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 
styrelsemöte - Telefonmöte 2013-04-14 
 
Närvarande:    Protokoll kopia till: 

Alf Karlström, ordförande   Revisorer: 

Bo Nilsson, vice ordförande   Anders Falk 

Lotta Persson, sekreterare   Christer Holmström 

Kerstin Petersson, ledamot   

Pia Vevle, ledamot & protokollförare                                  Revisorsuppleanter:                

Mathilda Gabre, ledamot   Hans Glamsare 

Maria Norrbom, 1:e suppleant Peter Mattson 

   

    LO-områden: 

    Stor Stockholm 

    Riesen i Syd 

Frånvarande:   Riesen i Väst 

Carl-Erik Blomqvist, kassör   Mellan Norrland, vilande 

Ulrika Norell, 2:e suppleant   Övre Norrland, vilande 

 

    LO/Aktivtetsombud: 

    Västerbotten 

    Ångermanland 

    Gävleborg 

    Dalarna 

    Värmland 

    Uppsala 

    Östergötland 

Halland 

    Småland 

    Kalmar 

    Kronoberg 

 

    Valberedning:  

Vakant 

Annika Byfeldt 

Vakant 

     

RiesenNytt:  

Vakant 

     

Webbmaster:  

Peter Lind 

 

    Draghundssektorn:  

Anna-Karin Lönn 

 

    Utställningsansvarig:  

Brith Andersson 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Alf Karlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Val av protokolljusterare 

Kerstin Petersson och Maria Norrbom valdes att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.  

  

4. Föregående mötesprotokoll nr 4/2012 samt konstituerande mötet 2013 
Genomgång av beslutspunkter från protokoll nr 4/2012 fört vid styrelsen- och 

budgetmötet i Jönköping samt det konstituerande mötet i samband med årsmötet 2013  i 

Olofström.  

 

Föregående protokoll: 

Beslut 1:  Kvarstår till kassören redogör för kontakterna (ansvarig: Carl-Eric) 

Beslut 5:  Under bearbetning. Maria fick uppdrag att skriva om aktuell forskning 

om arvbarhet o rädslor till RiesenNytt och Hemsidan (ansvarig: Maria) 
Beslut 6: Under bearbetning. Lotta har varit i kontakt med SSLO angående 

eventuell utställning 2016. SSLO återkommer med besked efter nästa 

styrelsemöte. Därefter överlämnas styrelsens förslag till utställningar 

2016 till Brith Andersson (ansvarig: Lotta) 
Beslut 7:  Under bearbetning. Informationsmaterial till utställning (ansvarig: Pia) 

Övriga beslut:  Genomförda 

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  

 

Konstituerande, protokoll: 

Beslut 2/13:  Kvarstår till kassör redogör för om/hur beslutet genomförts (ansvarig: 

Carl-Eric) 

Beslut 3/13:  Kvarstår till nästa styrelsemöte som infaller vid halvårsskiftet. 

Revisorerna ska ges den ekonomiska redogörelsen för halvåret (ansvarig: 

Carl-Eric)  

 Övriga beslut:  Genomförda 

 

Därefter godkändes det konstituerande mötesprotokollet och lades till handlingarna.  

 

 

5. Inkommande post 

SBK 1/2013 Ang. korsparning rasvarianter 

H Theorin 2/2013 Ansökan om starbidrag till Vindelälvsdraget 

SBK 3/2013 Presentationer av brukshundraser på SBK:s hemsida 

SBK 4/2013 Ang. utställning 2014 i Vårgårda 

SKK 5/2013 SKK:s nyhetsbrev för klubbfunktionärer 

SBK 6/2013 Kallelse till Brushundklubbens kongress 2013 
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Studiefrämjandet 7/2013 Verksamhet 

SBK 8/2013 Ny upplaga av presentationen på SBK:s hemsida 

SBK 9/2013 Listan över utställningar för 2014 

SBK 10/2013 Regelrevidering – Agility 

SBK 11/2014 Info om vilka personer som blivit antagna till domarutb IPO 

SBK 12/2013 Ang. utställningar 2014 

SBK 13/2013 Svar ang. utställning 2014 i Vårgårda  

SBK 14/2013 Inbjudan till exteriördomarkonferens 

SBK 15/2013 Inbjudan till utbildning för domare UHP 

SBK 16/2013 Bekräftelse på att SBK mottagit vår överklagan ang. utställning 

SBK 17/2013 Inbjudan till utbildning till provledare för UHP 

SBK 18/2013 Resultat från mentaltest 

SBK 19/2013 Inbjudan till 2013 års RAS/RUS konferens 

SBK 20/2013 Exteriörbeskrivning för korning 

SBK 21/2013 Revidering av dressyrpolicyn 

Skatteverket 22/2013 Befrielse från uppgiftsskyldighet 

SBK 23/2013 Domare som söker vidareutbildning (Jeanett Lemmeke) 

SKK 24/2013 Fastställelse av RAS för Riesenschnauzer 

SBK 25/2013 Bekräftelse av RAS från SBK 

SBK 26/2013 Påminnelse om provledarutbildning 

SBK 27/2013 SBK-Info 1 2013  

S Engström  28/2013 Påminnelse om Skäll inte på hunden – dagen 

SBK 29/2013 Inbjudan till info möte ang. ny org. avseende agility 

      
 

6. Utskickad post 

SRSK 1/2013 Svar ang. startbidrag till Vindelälvsdraget 

SRSK 2/2013 Ansökan om att får ställa in Timrå utställningen 2013  

SRSK 3/2013 Svar till SKK ang. formulering av vår ras under ”Köpa Hund” 

SRSK 4/2013 SRSK rekommenderar Jörgen Lindholm till IPO domarutbildning 

SRSK 5/2013 Påpekande av felstavning i rutan för rasklubbar hos SBK 

SRSK 6/2013 Inbjudan till LO konferens 

SRSK 7/2013 Brev till SBK ang. utställningen i Vårgårda 2014 

SRSK 8/2013 Överklagan av beslutat att ställa i Vårgårda utställningen 2014 

SRSK 9/2013 Svar ang. internationell avelskorning 

SRSK 10/2013 Ansökan om dispens från krav om veterinär till Jordbruksverket 

SRSK 11/2013 Inköp av domännamnet SRSK 

SRSK 12/2013 Klubben tillstyrker J Lemmekes ansökan om vidareutbildning 

SRSK 13/2013 Rapport om nya styrelsen för 2013 till SKK 

SRSK 14/2013 Svar från SRSK ang IPO skrivelsen 
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7. Rapporter 

 

Ekonomi 

Kassörens redogörelse 

En del frågor uppkom ang. poster i resultatrapporten. Då kassören inte närvarade vid 

mötet kunde dessa inte besvaras.   

 

 

Beslut 4/13: Ordförande fick uppdrag att ställa frågor till kassören om resultatrapporten. 

Svaren återges till styrelsen.  

 

 

 

RUS 
Rasklubbsträff  

Maria Norrbom, som representerat SRSK vid rasklubbsträffen, informerade styrelsen 

om densamma bl.a. om Agrias genomgång av sjukdomsstatistik för respektive ras. 

Minnesanteckningar kommer att skickas till samtliga rasklubbar via ordförande 

och/eller sekreterare. 

 

RAS/RUS-konferens 6-7/4 

Maria Norrbom har representerat SRSK vid RAS/RUS-konferensen och informerade 

styrelsen om de diskussioner som förts. Minnesanteckningar kommer att skickas till 

samtliga rasklubbar via ordförande och/eller sekreterare. 

 

Hälsoenkäten inför Riesenlägret 

Utskottet för Avel och Hälsa vid SBK centralt tar över arbetet med hälsoenkäten. En 

digital enkät upprättas och kommer att publiceras 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.  

 

Det fördes en allmän diskussion och olika alternativ om hur styrelsen ska tillgodose och 

möjliggöra för medlemmarna att fylla i enkäten vid Kopparbo-lägret.  

 

 

Avelskommittén 

 Hälsoprojekt SLU – RN, Webben? 

Information om hälsoprojektet har publicerats på hemsidan www.srsk.se samt på 

Facebook med länkar till hälsoprojektet vid SLU.  

 

Uppfödarmöte 2013 Kopparbo 

Ett uppfödarmöte ska, liksom tidigare år, hållas i samband med Kopparbolägret. 

Ordföranden Alf Karlström och Brith Andersson planerar och organiserar mötet.  

 

 

http://www.srsk.se/
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 PR/Info 

PR material/monter för större arrangemang 

Ordförande informerade att arbetet att färdigställa DVD:n  som ska visa 

Riesenschnauzerns i arbete kommer att återupptas nu när vintern är över. 

 

 

RiesenNytt 

Framtida redaktör 

Styrelsens avsikt är att se till att medlemstidningen fortlever då den fyller en viktig 

funktion för medlemmarna. Arbetet pågår att hitta en ny redaktör som kan åta sig 

uppdraget med medlemstidningen. En diskussion om eventuellt inköp av programvara 

(InDesign) fördes i relation till kostnaderna för att köpa tjänsten.  

 

 
Beslut 5/13: Mathilda Gabre får uppdrag att kontrollera priser på programvara.  

 

 

 

Hemsidan och Facebook 

 

 
Beslut 6/13: Mathilda Gabre och Pia Vevle fick uppdraget att, i samråd med 

webbmaster Peter Lind, upprätta ett förslag på arbetsordning/kommunikationsplan 

avseenden den information SRSK förmedlar via hemsidan och Facebook .   

 

 

Förlagsartiklar 

Inget att rapportera 

 

Test och beskrivning 

MH 2013  

Ett MH har genomförts idag 2013-04-14 vid Sölvesborgs BHK. Styrelsen hade ingen 

information om hur arrangemanget förlöpt vid styrelsemötets inledning.  

 

Riesen i Syd arrangerar en exteriörbeskrivning i Sölvesborg den 23/6-13. Anmälan 

sker via SBK-tävling. För att möjliggöra en bra planering önskar RIS att ett 

intressemejl skickas till Anna Jönsson på 29jnsson@telia.com eller 073-926 00 74. 

 

Tävlingssektorn 

 IPO VM – Ansökan SKK om sponsring  

 

 
Beslut 7/13: Styrelsen beslutade att inte göra någon ansökan om sponsring för 

deltagande vid IPO VM efter besked att SKK inte kommer att dela ut några sådana. 
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Kopparbotävling  

Vice ordförande informerade om den pågående planeringen av tävlingarna i 

Kopparbo. Det konstaterades att det finns ett behov av funktionärer bl.a. auktoriserade 

tävlingsledare, tävlingssekreterare samt övriga funktionärer (skrivare, spårläggare 

mm).  

 

 
Beslut 8/13: Styrelsen beslutade att efterlysa funktionärer via Hemsidan och Facebook 

till tävlingarna i Kopparbo.   

 

 

IPO-tävlingar 

Vice ordförande rapporterade om genomförda och kommande tävlingar i IPO.   

 

SDSF – Svenska Draghundsportförbundet 

Inget att rapportera 

 

ISPU-Internationale Schnauzer-Pinscher Union 

Inget att rapportera 

   

Riesen-SM 2013 i Norrköping  

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

Anmälan går ut den 18 april och i dagsläget är det ett fåtal anmälda i respektive klass. 

Det saknas en auktoriserad tävlingssekreterare till Riesen-SM.  

 

Riesen-SM 2014 

Vice ordförande informerade att han fått klartecken från Värnamo Brukshundklubb att 

de åtar sig arrangemanget av Riesen-SM 2014 vilket gläder styrelsen.  

 

 

Utställning 

Vårgårda 

Hittills är det endast är sex (6) hundar anmälda till utställningen den 26 maj på Tånga 

Hed i Vårgårda. Anmälningen går ut söndag 21 april. Sekreteraren informerade att 

SRSK:s utställningsansvariga, Brith Andersson, kommer att närvara vid utställningen. 

 

 
Beslut 9/13: En påminnelse om utställningen kommer att läggas ut på Hemsidan och 

Facebook.  
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Kopparbo 

Sekreteraren har kontakt med Brith Andersson ang. Kopparbo-utställningen. För att En 

fullödig information om antalet funktionärer och vilka arbetsuppgifter som måste 

kommer att delges styrelsen om vilken detta och fullödig information kommer 

styrelsen tillhanda      

 

 

LO/Aktivitetsombud 

Aktivitetsombud 

Kerstin rapporterade om den planerade LO/Ror konferens och att en förfrågan/intresse 

anmälan skickats ut men att svarsfrekvensen var låg. 

 

 
Beslut 10/13: Styrelsen beslutade att en påminnelse via brev/mejl ska gå ut till för att 

fånga intresse. 

 

 

LO möte på Riesenlägret  

Kerstin Petersson informerade om kommande möte på Riesenlägret vilket arrangeras 

samtidigt som mötet för aktivitetsombuden. 

 

Kontaktlista distrikt 

Kerstin Petersson informerade att hon har kontaktlistan och håller på med en 

uppdatering av densamma. SRSK ska ha en rasmonter på Bruks-SM. En invigning 

önskemål att en riesen ska delta i invigning (barmarksdrag). Maria kontaktar A-C 

Lönn.  

 

Utbildning 

Inget att rapportera.  

       

Riesenlägret 

Information är utlagd på hemsidan. Arbetet fortgår enligt Roffa Asplund. Hur går 

planeringen för jubileumet.  

 

      VU-rapporter 

       

Vidareutbildning för Riesenschnauzer för Jeanett Lemmeke 

VU har tillstyrkt en ansökan om vidareutbildning som inkommit från Jeanett 

Lemmeke.  

 

Inköp av presentkort för avtackning 

Till avgående redaktören och styrelsesuppleantet samt revisorer för deras arbete för 

SRSK. 
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Representant vid SBK kongressen 

Roffa Asplund (ersätter vice ordföranden Bo Nilsson) kommer att representera SRSK 

då Bosse hade förhinder.  

 

Catharina Detlefsens bortgång/begravning 

Catharina Detlefsen som var SRSK:s första ordförande har avlidit. SRSK kondolerade 

vid hennes begravning genom ett, i enlighet med familjens önskemål, bidrag till 

Linköpings stadsmissions arbete för självmordsbenägna ungdomar.  SRSK 

representerades av Gunilla Stahre vid begravningen.  

 

Motioner och kongresshandlingar inför SBK:s kongress  

Förbundsstyrelsens förslag nr 1: 

SRSK ger kongressombudet Roffa Asplund i uppdrag att framföra att den aviserade 

höjningen medlemsavgiften är för hög. 

 

Förbundsstyrelsens förslag nr 2: 

Roffa Asplund får fritt mandat att representera SRSK med utgångspunkt för att stödja 

de aktiva inom sporten med utgångspunkt från SBKs framtid.  

 

Förbundsstyrelsens förslag nr 3: 

Roffa Asplund får fritt mandat att representera SRSK med utgångspunkt för att stödja 

de aktiva inom sporten med utgångspunkt från SBKs framtid.  

 

Förbundsstyrelsens förslag nr 4: 

SRSK stödjer förbundsstyrelsens förslag 

 

Motion 1: SRSK stödjer förbundsstyrelsens förslag  

Motion 2: SRSK stödjer förbundsstyrelsens förslag 

Motion 3: SRSK stödjer förbundsstyrelsens förslag  

  

8. Övriga frågor 

Organisation 

En allmän diskusison om SRSK:s organisation fördes bl.a. avseende hur föreningen vi 

presenterars i sociala medier. I diskussionen uppmärksammades förbättringspotential i 

den information som ligger ute på hemsidan och på Facebook. På SRSK:s hemsida 

under länken Lokalområden återfinns Riesen i Norr vilket är korrekt men då LO är 

vilande i dagsläget så bör detta uppmärksammas på hemsidan. Idag används hemsidan 

främst för aktiviteter i samband med Vindelälvsdraget vilket föranledde tankar att 

skapa länkar/sidor för draghundssektorn och IPO på liknande sätt som det finns för 

utställningar och läger.  

 

Styrelsens önskan är att LO Övre Norrland ska återupptas och ställer sin förhoppning 

till de aktiva riesenschnauzerägarnas i Övre Norrland.  
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Beslut 11/13: Ordförande tar kontakt med Riesen i Norr, draghundssektorn/Anna-

Carin Lönn och webbmaster Peter Lind för att diskutera hur vi på enklast sätt kan 

åtgärda detta.  

  

 

Medlemsmöte i Kopparbo 

Sekreteraren informerad att kallelsen är publicerad i RiesenNytt och på Hemsidan. 

Medlemsmötet är på tisdagen den 16/7 kl. 19.00.  

 

 Styrelsedokument 

 Styrelsen har gjort en genomgång av styrelsedokumentet. 

 

 
Beslut 12/13: Pia Vevle uppdrogs att revidera dokumentet med utgångspunkt från de 

diskussioner som fördes samt den namnändring (SRSK) som genomförts. Dokumentet 

skickas ut till styrelsen för påsyn och tas upp till beslut på nästa styrelsemöte.    

 

 

 

Avslutning: 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade därefter detsamma.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Pia Vevle   Alf Karlström 

Pia Vevle   Alf Karlström 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Maria Norrbom 

Maria Norrbom    

protokolljusterare 


