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§1

Sammanträdet öppnas
Mikael öppnade mötet

§2

Val av justerare
Mikael Wiltander och Jenny Willman

§3

Fastställande av dagordning
Ja

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och per capsulam beslut
VU beslut
Per capsulam beslut
För att tydliggöra för våra revisorer samt underlätta för framtida styrelser så
kommer här ett underlag för att köpa in priser till SRSKs påskprov.
Intäkter är ca 9 anmälda, 350:-*9(- ev.avgifter från sbk)
Kostnader för tävlingen är Domare, Figurant, Tävlingsledare, Spårapporter samt
hyra(500:-) för lokalen.
Här kommer förslag från tävlingskommittén
Underlag för SRSK påskprov-Ralf Achilles cup
Diplom till samtliga deltagare
Mindre pokal att behålla till 1-3 i IGP 3s godkända ekipage.
Mindre pokal att behålla till 1-3 i FH2s godkända ekipage
Vandringspokal vinnare IGP 3
Plaketter till 1-3 i IGP2s, IGP1s samt FH1s godkända ekipage.
Övriga priser sker via ev sponsring.
Bakgrund
Sedan sent 90 tal har SRSK´s påskprov i IPO (nu IGP) genomförts. Från början var
det med Ralf Achilles, en polis och IPO föregångare från Tyskland som bidrog stort
med Riesenschnauzerns utveckling och förutsättningar inom IPO i Sverige, som
figurant . Men allt eftersom sporten växte sig större i Sverige och fler figuranter
utbildades övergick Ralf till att vara domare.
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Sedan 2012 kallas tävlingen Ralf Achilles cup för att hedra hans minne.
Tävlingen en viktig del i att ge våra medlemmar chans till tävling samtidigt som
kostnaderna för denna tävling måste vara i relation till dess storlek.
Vi bifogar prisförslag
Tävlingskommittén
Utskick och beslut ägde rum 2019-04-03 i den ordning som stadgas för per
capsulam beslut.
E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut erhölls från samtliga
styrelsemedlemmar.
Ordförande Mikael Wiltander
Vice ordförande Peter Lind
Sekreterare Linda Sträng
Ledamöter:
Brith Andersson
Charlotta Bergqvist
Jenny Willman
Suppleanter:
Malou Jacobsson
Marie Lind
Styrelsen beslöt därefter per capsulam att bevilja förslaget enligt bifogat
prisförslag, med undantag inköp av Vandringspokal Vinnare IGP3.
Vid protokollet:
Linda Sträng
§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkommande:
-

Inbjudan till Figurantutbildning MH Upplandsdistriktet Maj-2019, SBK
Utbildning i föreningskunskap, SBK
Stockholmsdistriktets vårmöte, SBK
Kongresshandlingar, SBK
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Utgående:
Förteckning över examinatorer/aspirantdomare sänt till SBK
§7

Ekonomisk rapport
Mikael rapporterade att då vi inte har någon budget så har han tittat på hur det ser
ut jämfört med förra året. Vi kan konstatera att SRSK har en god ekonomi.

§8

Information /Rapporter
-

§9

Genomgång övriga poster
-

§ 10

Rapport om kontakt med revisorerna angående ekonomin och ansvarsfrihet för
styrelsen
Peter har träffat Staffan, tidigare kassör, och fått pärmar angående ekonomin och
mycket förklarat. Revisorerna har fått materialet och ska nu se över det. Möte
med revisorerna har inte skett ännu.

Val av kassör på medlemsmötet i Kopparbo
Karin Grönwall kommer att lämnas som förslag till kassör på medlemsmötet i
Kopparbo.
Övriga poster i styrelsen
Jenny Willman har frågat lokalombuden. En har svarat, Susanne L, och Netti
Nordahl tar över efter Tore Karlsson. Övriga har inte svarat och då anser vi att de
sitter kvar. Mötet diskuterade olika möjligheter till ersättning för olika aktiviteter.
Ansvariga för de olika sektorerna tillfrågar de som ingår i sektorn om de vill sitta
kvar och tillfrågar eventuellt nya medlemmar.

Mästerskap
-

Riesen SM
Planeringen fortsätter. Anmälningstiden går ut imorgon. Frågan kom upp på
mötet om det finns möjlighet att efteranmäla sig. Med tanke på inköp av priser.
Man får efteranmäla sig.

-

ISPU
Brith tog upp frågan om vilka krav vi ska ha för att delta på ISPU? Och hur många
vi ska skicka? Mötet diskuterade olika alternativ. Brith skriver samman ett förslag
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som styrelsen får diskutera och ta beslut om. Frågan om lagledare. Antal och
deras ersättning hänskjuts till nästa möte.
§ 11

GDPR
Marie tog upp att SRSKs reseräkning måste ändras så att GDPR text kommer in.
Marie gör ett förslag till nästa möte.

§12

Utvecklingsfonden
Inget nytt att tillföra

§ 13

RAS samt Lathunden
RAS:.Avelskommittén arbetar vidare med RAS. Beräknar bli klart till hösten 2019.
Lathunden: Mikael har kontakt med John Örvill angående Lathunden.

§ 14

Ärende för beslut
Nedanstående dokument har sänts ut till styrelsen för påsyn inför beslut.
Dokumenten kommer diskuteras och beslut tas per capsulam.
Från Informationskommittén
- Kommunikationsplan
- Valpbrev
- Informationsbroschyr
- SRSK diplom (exempel: IGP_3.pdf, hittills alla inom IGP gjorda)
- Valpbrev
Från Avelskommittén
- Valphänvisning
- Sponsorpaket

§15

Rapport från sektorer och kommittér
Tävlingskommitten
Malou undrar över hur det går med lydnadstävlingen i september i Stockholm.
Vem som gör vad. SSLO har ansvar att kontakta distriktet angående domare etc.
Tävlingskommitten kommer att köpa in priser till Riesen SM på samma sätt som till
SRSK´s påskprov i IGP.
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§ 16
-

-

Övriga frågor
SBK’s kongress
Mötet gick igenom de olika handlingarna och motionerna till kongressen.
Nyhetsbrevet
Kom ut idag och det såg jättetrevligt ut. Jenny Willman som har gjort nyhetsbrevet tog upp
att hon önskade att kunna använda andra typsnitt och lägga till bilder. Mikael kollar med
SBK vad det finns för möjligheter.
Utställningen på Kopparbo
Mötet diskuterade vilka i styrelsen som är på plats på Kopparbo och kan hjälpa till att
bygga upp utställningen, grilla, etc. Gå ut med en blänkare på sociala medier om det finns
folk som kan/vill hjälpa till. Brith Andersson fixar kommissarie och bestyrelse.

§ 17

Nästa möte
Mikael funderar över nytt datum för nästa mötet.

§ 18

Mötets avslutande
Ordförande Mikael Wiltander avslutade mötet

Vid protokoll:
__________________
Linda Wikström Sträng

__________________
Justeras
Mikael Wiltander

__________________
Justeras
Jenny Willman
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