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Protokoll	fört	vid	Svenska	Riesenschnauzerklubbens		
styrelsemöte	2019-03-27	
SRSK	1/2019	
	

Närvarande: Mikael Wiltander, Peter Lind, Linda Sträng, Brith Andersson, Jenny Willman, Malou 
Jacobson, Marie Lind, Karin Grönvall 

 Protokollkopia till: 
 Revisorer: 
  Roland Berg 
 Anders Falk 
 Revisorssuppleanter: 
 Anna Jönsson 
 Wenche Jacobsen 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
Förhinder: Charlotta Bergqvist Riesen i Väst  
 Mellan Norrland, vilande 
  Övre Norrland, vilande  
  LO/Aktivitetsombud:  

Västerbotten Ångermanland 
Gävleborg 
Dalarna 
Dalsland 
Örebro 
Värmland/öst 
Värmland/väst 
Uppsala 
Östergötland 
Halland  
Småland 
Kalmar 
Kronoberg 
Valberedning:  
Kerstin Kindert 
Lena Norrman 
Tommy Rosborg 
Webbmaster:  
Peter & Marie Lind 
Draghundssektorn: 
Anna-Carin Lönn  
Utställningsansvarig:  
Brith Andersson 
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§ 1  Sammanträdet öppnas  
  Mikael öppnade mötet 
 
§ 2 Val av justerare  

Mikael och Marie. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Information från årsmötet 2019  

Mikael och Peter informerade om vad som tagits upp på årsmötet och vad som låg 
till grund för att revisorerna inte gav styrelsen ansvarsfrihet vid årsmötet. 
Informerades även om den fortsatta samverkan med revisorerna inför att slutligt 
beslut om ansvarsfrihet kan tas. 
 

Karin Grönvall går in som adjungerad i styrelsen. 
Beslut togs att Karin Grönvall tills vidare adjungeras till styrelsen  

    
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Protokoll från det konstituerande mötet, 2019-03-03.  

Mikael informerade att han har skickat in konstituerande protokoll till banken. 
 
§ 6 Redovisning av VU beslut och per capsulam beslut 
 

Per capsulam beslut 
 

Förelåg förslag till beslut att godkänna Ulla Gustavsson att hantera 
medlemsregistreringen inom SRSK. Utskick och beslut ägde rum i den ordning som 
stadgas för per capsulam beslut. Beslut togs 2019-03-10. 
	
Förelåg förslag till beslut om att köpa in 10 stycken exemplar av SKKs bok 
”Föreningsteknik”. En bok till samtliga deltagare i SRSKs styrelse för att underlätta 
det föreningstekniska arbetet. Kostnad för inköp 1380:- 
Utskick och beslut ägde rum i den ordning som stadgas för per capsulam beslut. 
Beslut togs 2019-03-10. 
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§ 7 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
 
Inkommande: 
 
Hej! Jag studerar mitt femte år till husdjursagronom och genomför för tillfället mitt 
examensarbete. I mitt arbete studerar jag eventuella samband mellan människors 
omvårdnadsbeteende, mentalitet hos hundar och hundägares upplevelse av 
relationen till sin hund. En delstudie i mitt examensarbete är en enkätundersökning 
som vänder sig till hundägare som har genomfört MH med sin hund. Tror ni att 
enkäten kan vara av intresse för era medlemmar? Ni får gärna dela med er av 
enkäten via er hemsida, sociala medier eller via mejl. Kontakta mig vid intresse så 
skickar jag ut länken till enkäten.  
 
Beslutades att länken läggs ut på SRSKs hemsida av Peter och Marie. Så att 
medlemmar kan delta om de vill. 
 

 
§ 8 Ekonomisk rapport 

Mikael informerade övriga styrelsen om ekonomin. Budgeten är inte godkänd av 
revisorerna. En del tunga betalningar från 2018 har fallit över på 2019 års budget. 
Ändå ser ekonomin bra ut. 
 

§ 9 Information /Rapporter 
Mikael informerade att han är anmäld som representant för SRSK på SBKs kongress i 
mitten av maj 2019. 
 
Mikael informerade att SRSK har blivit beviljad deklarationsfrihet fram till 2022 av 
Skattemyndigheten. 

 
 § 10 Genomgång övriga poster  

Vi måste kontakta alla som har poster i SRSKs sektorer och se om de kan tänka sig att 
sitta kvar. Jenny W pratar med kontaktpersonerna samt skickar ut ett nyhetsbrev för 
att eventuellt få fler intresserade. Mikael pratar med de som är sammankallande i 
respektive sektorer. Som i sin tur får kontakta de som ska ingå i sektorn. 

 
 
§ 11 Mästerskap 
 

- Lagledare ISPU VM, hur gör vi? 
 
Diskuterades lagledare och ev biträdande lagledare. Frågan hänskjuts till kommande möte. 

 
 

 



SVENSKA	RIESENSCHNAUZERKLUBBEN	

	 SRSK	
	

 
 

4 
 

- Uttagning till ISPU VM. Vad gäller? 
Uppdrogs till Brith att ta fram ett underlag utifrån rådande ISPU regelverk samt SRSKs 
förutsättningar. SRSK måste också besluta hur många vi ska skicka, utifrån kostnader, etc. 

 
- Ersättning för tävlande i mästerskap som t ex, bruks SM, ISPU VM, och NM   

i bruks? 
Beslutades att hänskjuta denna fråga till nästkommande möte  

 
 
§ 12 GDPR 
 Inget nytt. 
 
§13 Utvecklingsfonden, hur gör vi med den? 

 Vi hänskjuter den här punkten tills att revisorerna har gått igenom ekonomin. 
 
§ 14                RAS samt Lathunden 

När det gäller RAS så fortgår arbetet med det. 
 
Mikael har kontakt med ansvariga för lathunden då han har problem att 
öppna/använda den. Det är sedan tidigare beslutat att Marie Lind och Mia Stenhjelm 
kan ta över lathunden. För att kunna göra detta måste de få utbildning i programmet. 
Hans Gunnarsson har skickat 2018 års exteriörbedömningsprotoll till Marie Lind. 

 
§ 15 Ärende för beslut 
 

- Att RIV får utbetalt sina bidrag 
Mikael har fått betalningsunderlag från RIV. Beslut togs om utbetalning av LO bidraget, 
samt om fastställt bidrag för förberedelse inför och deltagande med SRSKs monter vid 
utställningen My Dog i januari. 
Mikael informerade att även LO bidragen till RIS samt SSLO har betalats ut, vilket 
godkändes av styrelsen.  

 
- Riesen SM 

6-9 juni 2019 i Norrköping. Beslöt att ett förskott på 25.000 kronor kommer att gå ut från 
SRSK, för domare, funktionärer, reseersättning, mat, etc. Efter arrangemanget regleras 
kostnaderna. 
 
 

 
§ 16 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor  
 
 
 



SVENSKA	RIESENSCHNAUZERKLUBBEN	

	 SRSK	
	

 
 

5 
 

§ 17 Nästa möte 
 Återkommer om det. 
  
 
§ 18 Mötets avslutande 
 Mikael tackade deltagarna och avslutade mötet. 
  
 
 
Vid protokollet:      
    
 
 
 
Linda Sträng 
 
 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
 
Mikael Wiltander    Marie Lind  
    
     


