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Beslutslista till protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Tånga 
Hed i Vårgårda 2014-05-10 
  
KVARSTÅENDE BESLUTSPUNKTER  

 

Kvarstående beslutspunkter från protokoll nr 3/2013, samt protokoll nr 4/2014.  

 

Protokoll no 3/2013  
 

Beslut 24/13 Kvarstår. Webbmastern lägger in samtliga krav och rekommendationer på 

annonserna som finns på hemsidan. Detta sker efter diskussion och beslut i avelskommittén.  

 
Övriga beslut: Genomförda  

 

 

Protokoll no 4/2013 

 

Beslut 31/2013 Kvarstå. Fr.o.m. 2015 höjs avgifter för att stå med på uppfödarlistan med 

100 kr/ år.  

 

Beslut 32/ 2013 Kvarstår. 3 st paket (innehållande informationsfolder, foton, film mm) ska  

skickas till respektive LO och förvaras på plats. Åligger informationskommittén att 

genomföra detta.  

 

Övriga beslut: Genomförda  

 

Efter genomgången godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.  

 

Konstituerande styrelsemöte, protokoll: 

 
Beslut 1/2014: Kvarstår. Styrelsen beslutade att handkassan i Riesenshopen överförs till 

Plusgiro och fullmakten som innehas av tidigare ansvarig för Riesenshopen Gerd Roden 

återkallas. Kassören ansvarar för detta.  

 

Beslut 4/2014: Kvarstår. Styrelsen uppdrar till respektive LO-område att utse ombud till 

SBK distriktsmöten. Kerstin Petersson får i uppdrag att ta fram SBK distriktens geografiska 

område i syfte att se hur dessa berör LO: na.  
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 NYA BESLUTSPUNKTER  

 

Beslut tagna vid styrelsemötet 2014-05-10, Tånga Hed i Vårgårda. 

 

Beslut 6/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

ingående post.  

    

Beslut 7/2014: Styrelsen beslutade att ordförande kontrollerar redovisningen av 

ingående post. 

 

Beslut 8/2014: Styrelsen uppdrar till kassören att ta fram en skriftlig rapport med 
kommentarer om klubbens ekonomi gällande kassaflödet och eventuella förändringar. 

Detsamma gäller en genomgång av aktuella konton och redovisningen samt struktur 

av dessa. Detta sker i samarbete med ordförande Pia Vevle och ledamot Annika 

Holmgren.   

 

Beslut 9/2014: Styrelsen beslutar att bearbetning och sammanställning av 

hälsoenkäten för riesenschnauzer ska göras av RUS/avelskommittén.    

 

Beslut 10/2014: Mathilda Gabre och Hans Gunnarsson får i uppdrag att organisera 
information kring aktivitetsombuden för publicering av ytterligare information samt 

Sverigekarta i kommande nummer av RiesenNytt och hemsidan. Arbetet med 

hemsidan kommer även att involvera webmasters.    

 

Beslut 11/2014: Styrelsen uppdrar Informationskommittén med Mathilda Gabre som 
huvudansvarig att informera Jarmo Renner om styrelsens önskemål och att arbeta fram 

riktlinjer för Riesenshopen i samarbete med honom.  

 

Beslut 12/2014: Styrelsen beslutar att försäljning av funktionskläder av särskilda 

märken utan profiltryck inte ska ske i SRSK Riesenshop.  

 

Beslut 13/2014: Styrelsen utser vice ordförande Hans Gunnarsson till t f ansvarig och 
koordinator för test och beskrivning i SRSK. I detta uppdrag ingår att inventera vilka 

beskrivare och funktionärer vi har inom Riesenklubben samt att se över 

arbetsordningen för att anordna test i SRSK: s regi.  

 

Beslut 14/2014: Styrelsen beslutar att bifalla sponsring med anmälningsavgiften om 
1 200 kronor mot bakgrund av den PR detta ger för rasen samt att startavgiften 

inkluderar en monterplats.  

 

Beslut 15/2014: Styrelsen beslutar att tillfråga avelskommittén om de ser ett behov av 

att tillfråga och rekommendera någon inom SRSK.  
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Beslut 16/2014: Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmars lägeravgift (exkl. mat) till 
riesenlägret betalas av SRSK. Kassör uppdras att skicka lista på styrelsemedlemmar 

som kommer att närvara vid lägret.  

 

Styrelsen uppdrar åt ordförande Pia Vevle att prata med lägerkommittén om ett möte 

under riesenlägret.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Mathilda Gabre   Pia Vevle 

protokollförare   ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

  

Annika Danielsson 

protokolljusterare 
 


