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Svenska Riesenschnauzerklubben – SRSK
Medlemsmöte 2018-07-17
Riesenlägret, Kopparbo
Närvarande: 87 st, se röstlängd, bilaga 1

§1 Mötets öppnande
Hans Gunnarsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd
87 röstberättigade, bilaga 1

§3 Val av mötesordförande
Hans Gunnarsson valdes till mötesordförande.

§4 Rasklubbens anmälan om protokollförare
Ulrika Norell godtogs av mötet.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
Helen Aasa och Pia Stråk valdes.

§6 Beslut om närvaro och yttranderätt
Inga icke medlemmar närvarande

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Ja

§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§9 Info från styrelsen samt sektorer
GDPR - Styrelsen har under våren arbetat fram en policy för SRSK
SLU – inbjudan till våra uppfödare till ett symposium den 20 okt 2018. SRSK sponsrar deltagande för
en uppfödare per kennel
Riesen SM i Värnamo, många tävlande, bra stämning. Plats för Riesen SM 2019 inte klart.
Utvecklingsfonden – arbetet inleddes 2016, överskottet går till utbildningsfond för att stimulera
utbildning för tävling. Mål för fonden var en riesen i varje gren på SM 2018, där är vi förutom i
svenskskyddet. Projektet nu avslutat.
Deltagare SM 2018:
Spår Elin Carlsson med Arbaqs Nemo,
Sök: Birgitta Sunnergren med Ekhöjdens Öza, Ann-Chrisitne Persson med Rissies Paysie
Rapport: Karin & Anders falk med Rissies Jikk
IPO: Peter Lindh med Qulingens Första Tesla
Patrullhund Maria Ljungmark Ekhöjdens Öhman, Per Erlandsson med Black Emac Vampire de Ville
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§10 Ekonomi
Kassören föredrog balans- o. resultatrapport.
Utvecklingsbidraget: ca 70000:- har delats ut till medlemmar av 80000:- beviljade, detaljer kring vem
som fått utbildningsbidrag och varför finns i styrelseprotokollen. Hans och Malou kommer att göra en
sammanställning av alla som fått bidrag, hur mycket och med motivering till varför inför
slutredovisning av projektet.
Styrelsen arbetar fram förslag till en eventuell fortsättning av utvecklingsbidraget. Viktigt att se till
alla medlemmar i hela landet och också ta hänsyn till uppfödarna i arbetet.
§11 Ärenden som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet
a) Val av revisor, hänskjutet från SRSK:s årsmöte
Kerstin Kindert presenterade valberedningens förslag, Anders Falk.
Mötet godkände valberedningens förslag.
Mötet justerade punkten med omedelbar verkan.
b) Fyllnadsval av sekreterare för 2018 & 2019
Kerstin Kindert presenterade valberedningens förslag till sekreterare, Ulrika Norell.
Mötet godkände valberedningens förslag.
Mötet justerade punkten med omedelbar verkan.
c) Val av revisorssuppleant
Wenche Jacobsen föreslogs på mötet.
Mötet godkände Wenche Jacobsen.
Mötet justerade punkten med omedelbar verkan.
§12 Ärenden samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
Inga ärenden anmälda.

§13 Övriga frågor
- Finns möjlighet att få en inhägnad rasthage där hundarna kan få vara lösa och leka med
varandra?
Roffa Asplund informerade att SRSK då måste bekosta stängsel och lägga ner arbetet med att
bygga och riva den. Ingen åtgärd.

§14 Utdelning av Riesentrofén
Brukstrofén: Birgitta Sunnergren, Ekhöjdens Öza
Utställningstrofén: Therese Abrahamsson, Angelriesens Endless Love
Lydnadstrofén: Karin Falk, Rissies Jick
Dragtrofén: Andrea Collin, Rissies P’Edvin
IPO-trofén: Peter Lind, Qulingens Första Tesla
SRSK trofén: Stefan Olsson, Loodundrets Arkimedes

§15 Avslutning
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet
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Omedelbar justering av §11 Ärenden som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet
Kopparbo 2018-07-17

X ……………………………………………………………

X ……………………………………………………………….

Helén Aasa, justerare

Pia Stråk, justerare

Kopparbo 2018-07-17
Vid protokollet:

………………………………………………………………
Ulrika Norell, protokollförare

………………………………………………………………
Hans Gunnarsson, mötesordförande

……………………………………………………………..
Helen Aasa, justerare

………………………………………………………….
Pia Stråk, justerare
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