
SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN  

       SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer  

Protokoll vid styrelsemöte 2015-10-11 i Göteborg 

Närvarande:   Ordförande Hans Gunnarsson 

 Vice ordförande Lars Bivstedt 

 Kassör Staffan Björk 

 Sekreterare Lennart Henning 

 Ledamot Annika Holmgren 

 Ledamot Mikael   Wiltander 

 Suppleant Andrea Collin 

 Suppleant Annika Danielsson 

 Ledamot Nina Finstad hade anmält förhinder 

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Hans Gunnarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

2. Val av protokolljusterare  

Till att justera protokollet tillsammans med ordförande utsågs Lars Bivstedt. 

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fasställdes med tillägg under övrigt: genomgång av beslutslista 

 

4. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet ej justerat. Finns i utkast. Diskuterades protokollens utformning. 

 

5. Inkommande post 

Utgår  

6. Utgående post 

Utgår.  P. 5-6 diskuterades arkivering via digitalt media. Beslöts att undersöka möjligheterna. Hans 

kontaktar webmaster angående detta.  

 

 

 



 

 

7. Rapporter 

 Ekonomi  

Delbokslutet per 2015-09-30 gicks igenom. Styrelsen kunde konstatera att just nu håller vi budget och 

har ett positivt resultat. En bidragande orsak är att RiesenNytt just nu inte genererar kostnader. 

RUS  

Hälsoenkäten  

Inget att rapportera 

Avelskommittén 

Hans redogjorde för ett möte mellan rasklubbar m.fl.  i  utskottet  för avelssamordning angående 

utställningskrav avseende  brukschampionatet. Hans översänder förslaget till Avelskommittén för 

synpunkter 

Utställningskommittén 

Rapport inkommen från Brith Andersson. Utställningar 2016 kommer att bli i Kopparbo och i SSLO:s 

område. Plan finns fram till 2018. 

Beslut: Riktlinjer för utländsk hund vid exteriörbeskrivning fastställdes. Annika H kontaktar 

lägerkommittén för info på Risenlägrets hemsida 

 Informationskommittén 

Diskuterades en eventuell blogg på hemsidan istället för Riesen-Nytt. 

Beslut: Annika H kontaktar webbansvarig i frågan. Klar 1 nov.  

Sponsring 

Inget att rapportera    

Förlagsartiklar/Riesenshopen  

Hans har haft kontakt med Jarmo Renner angående formerna för vidare samarbete. Styrelsen 

konstaterar att det är svårt att få ekonomi i verksamheten. Diskuterades olika lösningar. Hans 

kontaktar på nytt Renner innan 2015-12-30 för förnyade diskussioner 

Test- och beskrivning 

Inget att rapportera  

 

 

 

 



 

 

 

Tävlingssektorn  

Riesen-SM 2016 kommer att äga rum i Norrköping. Styrelsen diskuterade att man eventuellt i 

framtiden arrangerar ras-SM tillsammans med andra rasklubbar som kanske också sitter i samma sits 

som SRSK. Mikael fick i uppdrag att kontakta Boxer- och Dobermannklubbarna för  diskussioner kring 

ett sådant upplägg.  Klart 2015-12-01 

Diskussion fördes också kring frågan: ”Hur motiverar vi medlemmar att tävla. Priser, sponsring m.m. 

Lars fick i uppdrag att ta fram ett s.k. ramverk för tävlingskommitténs arbete.  

LO/Aktivitetsombud  

Inget att rapportera 

Riesenlägret 

 Inget att rapportera 

SDSF – Svenska Draghundsportförbundet  

Inget att rapportera 

  

8 Övriga frågor  

 

Konstituering 

Hans skriver protokollet. Staffan Björk tog över behörigheterna från Annika 

 

Generell policy angående sponsring av ekipage vid mästerskap 

 

Mikael fick i uppdrag att revidera policyn. Klart 2015-12-30 

 

 Hinderhöjder och apportvikter  

 

Styrelsen var enig med Riesen-Syds invändning mot SBK:s regelrevidering. 

 Beslut: Hans skickar in Alf Karlströms förslag till motion 

 

 Formellt beslut om stöttning till ISPU-WM  2015  

 

Beslut att sponsra i enlighet med budget, 7000 kronor till laget. 

 

Valpannonser, uppfödare 

 

Diskuterades innehållet i annonserna och styrelsen mening är att annonsen ska innehålla de 

uppgifter den har idag.  

 



  

 

 

 

Kommunikationsplan  

 

Beslut: Planen fastställdes med undantag av Gästboken som inte längre är i bruk. Vad gäller 

Riesen-Nytt är frågan under behandling 

 

Mål & inriktningsdokument  

 

Tas upp vid budgetmötet i februari 

 9. Nästa möte 

Telefonmöte 2015-12-01 klockan 19:00. Planerings- och budgetmöte 2016-02-06—07 

 

Hans tackade deltagarna och avslutade mötet  

 

Vid Protokollet 

 

Lennart Henning 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Hans Gunnarsson   Lars Bivstedt 

Ordförande    vice ordförande 
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