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§1

Mötets öppnande
Hälsade vice ordföranden ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Utsågs Brith Andersson att föra dagens protokoll.

§2

Val av justerare
Utsågs Charlotta Bergqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes med några få ändringar.

§4

Föregående protokoll
Förelåg protokoll från möte SRSK nr 6/2019, 2019-12-01, vilket efter genomgång
med godkännande lades till handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
Per Capsulam:
Beslut per capsulam avseende utökning av ledamöter i SRSKs IGP kommitté.
Bakgrund:
Ärende behandlat vid möte SRSK nr 6/2019, 2019-12-01, § 13, Mästerskap, avsnitt
ISPU-VM;
Önskemål har framkommit om att utöka nuvarande IGP kommitté med tre aktiva
inom sporten. I syfte att sedan arbeta med frågor angående ISPU VM i samverkan
med styrelsen, förutom ordinarie arbete inom IGP kommittén. Styrelsen ser positivt
på önskemålet och har inväntat namnförslag från nuvarande kommitté. Utökning av
kommittén hanteras därför via beslut per capsulam.
Namnförslag på ytterligare tre personer att ingå i nuvarande IGP kommitté har
inkommit, vilket styrelsen har tagit del av.
Beslut:
Beslutades att nuvarande IGP kommitté utökas med Peter Lindh, Wenche Jacobsen
samt Annika Holmgren, för kommitténs arbete med frågor angående ISPU VM i
samverkan med styrelsen, förutom ordinarie arbete inom kommittén.
Beslut per capsulam har skett via E-post 2019-12-08.
I beslutet deltog: Mikael Wiltander (ordf), Peter Lind, Linda Sträng, Karin Grönvall,
Brith Andersson, Jenny Willman, Malou Jacobsson samt Marie Lind.

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
Inkommande:
- SBK. Mentaltestdomarkonferenser fördelad på tre orter våren 2020, 191219
- Uppfödare. Dispensförfrågan parning, 191219
- SBK/SKK. Inbjudan utbildning katalog för PC, 200109
- SBK/SKK. Central avelskonferens, 200109
- SBK/SKK Resultatregistrering av Disqualified pga ohälsa, 200109
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SBK. Ansökan om utökning av rasregister, Susanne Nilsson, 200109
SBK/SKK. För kännedom, beslut avseende hund som rapporterats med anledning
av oacceptabelt beteende, 200115
SBK/SKK. För kännedom, beslut avseende hund som rapporterats med anledning
av oacceptabelt beteende, 200117
SBK/SKK. Information om auktorisation av allrounddomare, 200120
SKK. Komplettering till dispensförfrågan parning, 200121
SBK/SKK. Information angående SRD, 200121
SBK. Påminnelse regelkonferens, 200121
Svenska Chodsky Pes klubben. Inbjudan föreläsning om mentalitet, 200126
SBK. Inbjudan grundkurs i anatomi, 200127
SBK/SKK. Information om ändrade ersättningsregler, 200129
SBK/SKK. Information om revidering av utställnings och championatregler inför
nästa låsningsperiod (2022), 200131

Utgående:
- SBK. Bifall, exteriördomare som vill utöka sitt rasregister, Susanne Nilsson.
- SKK. Yttrande från avelskommittén till SKKs Avelskommitté, över ansökan från
uppfödare om dispens för parning.
§7

Ekonomi
I anslutning till mötet har samverkan skett med revisorerna och styrelsen har erhållit
en rapport över det gångna året. Utifrån revisorernas rapport beslutade styrelsen att
justera firmatecknare för SRSK till att omfatta kassör samt vice ordförande.
Beslut: Att firmatecknare för Svenska Riesenschnauzerklubben/SRSK,
organisationsnummer: 802016-3286, ändras till enbart Karin Grönvall (kassör) samt
Peter Lind (vice ordförande).
Uppdrogs till kassören att kontakta banken för justering av firmatecknare.
Förklarades beslut samt denna del av paragrafen omedelbart justerat.
Informerade kassören:
Swish: SRSK har nu tillgång till två olika Swish konton, med möjlighet att utöka till
totalt fem.
Resultatrapport: Presenterades en resultatrapport, vilken genomgicks och
kommenterades i valda delar. Diskuterades det specifika pg konto som sedan tidigare
finns för utställningen i Kopparbo. Kontot är förknippat med en avgift. Konstaterades
att det inte finns något särskilt behov av ett eget konto, utan kontroll av inbetalda
anmälningsavgifter kan hanteras på ett enkelt sätt i dialog mellan kassör och
mottagare av anmälningarna.
Beslut: Att avsluta det pg konto som sedan tidigare specifikt använts för anmälan till
utställningen i Kopparbo.
3/7

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SRSK
Kontoplan samt budget: Arbetet med kontoplan samt förslag till budget har
påbörjats, samverkan med respektive ansvarig kommer att ske.
§8

Årsmöte 2020-03-08
Inbjudan: Information om datum och plats finns sedan en tid tillbaka utlagt på SRSKs
hemsida. Även information om aktivitet i anslutning till årsmötet, med möjlighet till
gemensam träning i Värnamo BKs hall.
Årsmötesordförande: Informerades att Pierre Lago tillfrågats och tackat ja.
Kontaktperson är vice ordförande.
Sekreterare: I dagsläget inte klart.
Valberedningens förslag: Finns publicerat på SRSKs hemsida.
Verksamhetsberättelse 2019: Sekreteraren arbetar med sammanställning.
Respektive ansvarig uppmanas att lämna underlag.

§9

Regler för SRSKs Riesen Trofé
Förelåg underlag från medlem via e-mail 2020-01-06, med förslag avseende regler
för resultat erhållna från IFH, IGP-FH samt BSL. Framförs även önskemål om att också
utländska resultat ska kunna tillgodoräknas.
Styrelsen tackade för erhållet förslag. Konstaterades att sedan den senaste
översynen av reglerna har förändringar skett i prov-/tävlingsregler samt att nya prov/tävlingsformer har tillkommit. Detta i sig kräver en övergripande översyn, varför
ändring i reglerna för redovisning av 2019 års resultat inte sker retroaktivt.
Beslut: Att en total översyn av reglerna ska genomföras och vara klar inför
inrapportering av 2020 års resultat. Att enbart nationella resultat erhållna i Sverige
och stambokförda i SKK Hunddata kan tillgodoräknas.
Uppdrogs till tävlingskommittén att ansvara för översyn av den del av trofén som
inte omfattar utställning/exteriörbeskrivning.
Uppdrogs till avelskommittén att ansvara för den del av trofén som omfattar
utställning/exteriörbeskrivning.

§ 10

Motioner till SDSF
Inför Svenska Draghundsportförbundets årsstämma 2020 har SRSKs Draghundssektor
presenterat förslag till fem motioner, vilka styrelsen tagit del av samt diskuterat:
Motion 1. Kvalificering för SM Barmark
Motion 2. Nationellt utsedd domare vid OBS-tävlingar
Motion 3. Mål 2025
Motion 4. Praxis för protokollföring
Motion 5. Ökad transparens
Bekräftades beslut fattat via e-mail 2019-12-28, att SRSK genom draghundssektorn
inkommer med redovisade motioner till SDSF årsstämma 2020.
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§ 11

Tävlingskommittén
Vid föregående möte (SRSK 6/2019, § 10) diskuterades eventuell möjlighet att SRSK
arrangerar tävling i IFH (spår) under lägret i Kopparbo. Tävlingskommittén fick då i
uppdrag att arbeta vidare med detta och lämna förslag.
Redovisades framarbetat förslag, där även förankring finns med lägerkommittén:
Officiell tävling i IFH torsdag den 16 juli, där SRSKs medlemmar har förtur.
Vidar Haarberg, Norge, är tillfrågad att döma och har svarat ja. Kontakt med SBK
samt SKK har skett för nödvändig behörighetsförfrågan hos NKK.
Beslut: Att SRSK arrangerar officiell tävling i IFH, i Kopparbo 2020-07-16, och att
denna genomförs enligt det förberedande arbete som redovisats av
tävlingskommittén.
Tävlingskommitténs ledamöter anmälde önskemål om att vid tillfälle få utbildning i
administration av SBK Tävling.

§ 12

Mästerskap
Riesen SM:
Jenny informerade att kontakt har skett med Eskilstuna BK och Strängnäs BK, men att
de dessvärre inte anser sig ha möjlighet att ta på sig att arrangera Riesen SM 2020.
I sökandet av arrangör har ledamöter i olika sammanhang kontaktat och ställt frågan
till flertal klubbar, men tyvärr har svaret varit nej.
Riesen i Syd har lämnat ett förslag, att Riesen SM arrangeras i anslutning till lägret i
Kopparbo. Styrelsen tackar för RIS förslag, men bedömer att det i dagsläget tyvärr
inte är genomförbart.
ISPU VM:
Regler samt kostnad för SRSKs landslag.
IGP kommittén har inkommit med förslag till regler för att ingå i SRSKs landslag och
för ekonomiskt bidrag, samt angett önskemål om lagledare.
Kommitténs förslag diskuterades ingående. Styrelsen har visst förståelse för att
ISPU VM, för SRSKs IGP aktiva är ett tillfälle att träffa och tävla tillsammans med
riesenägare från andra länder. Efter ingående diskussion, med värdering utifrån
budget och övrig verksamhet inom SRSK, fattades följande beslut.
Beslut: Att SRSK följer ISPUs regler, punkt 8, avseende lägsta krav på erhållet resultat
för rätt att delta. Att resultaten ska vara erhållna inom föreskriven tidsperiod.
Att för ISPU VM IGP 3: Minst ett resultat med som lägst totalt 210 poäng,
innebärande lägst 70 poäng i respektive delmoment.
Att för ISPU VM IGP-FH: Minst ett resultat om lägst 70 poäng i IFH 2 respektive lägst
totalt 140 poäng i IGP-FH.
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Beslut: Att SRSK bekostar anmälningsavgifter upp till totalt max 9 000:-.
Att framtagna enhetliga kläder bekostas av sponsorer eller den tävlande.
Att lagledaren erhåller omkostnadsbidrag om 5 000:-. Att lagledarens kläder bekostas
av sponsorer eller SRSK.
Beslut: Att intresseanmälan, som inte är bindande men av betydelse för planering,
ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli. Information som ska ingå är
kontaktuppgifter, hundens namn och registreringsnummer, när resultat har erhållits
alt. inplanerade tävlingar för resultat.
Att bindande anmälan ska vara styrelsen tillhanda senast 15 september.
ISPUs regler är tydliga i att anmälan av lag ska ske via respektive lands klubb, varför
styrelsen tillsammans med utsedd lagledare kommer att vara sammanhållande för
anmälan. SRSKs kassör ombesörjer att inbetalning av anmälningsavgifter sker inom
föreskriven tid.
Lagledare: Terje Jacobsen är tillfrågad och har tackat ja till rollen som lagledare vid
2020 års ISPU VM i Tyskland, vilket fastställdes av styrelsen.
§ 13

Rasutvecklingssektorn
Avelskommittén: Helén Aasa har via e-mail 2020-01-29 avsagt sig fortsatt uppdrag
som ledamot i avelskommittén. Styrelsen framför sitt tack till Helén för hennes
medverkan i kommittén.
I mailet framförs även frågor angående SRSKs valpbroschyr, vilka hänskjuts till
informationskommittén att besvara.
Test och beskrivning: Kent Karlsson har i kontakt med styrelsen meddelat sitt
intresse för att medverka till att sektionen Test och beskrivning aktiveras. Kent är
tillfrågad om rollen som sammankallande och har tackat ja.
Beslut: Att tillsätta Kent Karlsson som sammankallande i Test och beskrivning. Övriga
ledamöter tillsätts av styrelsen efter att Kent lämnat förslag.

§ 14

Övriga frågor
Vid styrelsens samverkan med revisorerna har förslag på upplägg av framtida arbete
med årsplanering och uppdatering av styrdokument erhållits. Styrelsen påbörjade
arbetet dagen innan styrelsemötet, med inriktning att dokumenten ska vara
färdigställa inför årsmötet.

§ 15

Nästa möte
Fastställdes datum för telefonmöte till 2020-02-25, kl 19.00.
Förslag på datum för fysiskt möte med den nya styrelsen är 16 -17 maj.
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§ 16

Mötets avslutande
Tackade vice ordföranden de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Peter Lindh
Vice ordförande/
Ordförande för mötet

Charlotta Bergqvist

Vid protokollet:
Brith Andersson
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