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Protokoll från Svenska Riesenschnauzerklubbens  
styrelsemöte 2020-06-02 
SRSK 5/ 2020 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Elin Carlsson, Charlotta Bergqvist, Brith Andersson, 
Anna Jönsson, Fredrik Holmberg och Malou Jacobsson.  
 

§ 1  Mötets öppnande 
• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
 
§ 2 Val av justerare 

• Brith Andersson väljs till att jämsides med ordförande justera protokollet.  
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

• Fastställs. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 

• Protokoll SRSK 4/2020, inget att tillägga och läggs till handlingarna.  
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 

• Finns inga att redovisa.  
 

  
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
 
Inkomna 
• SKK/CS; Nya beslut om lottningsregler  
• SBK: Generell dispens från och med 1 juni, 
• SBK: Generell dispens från och med 1 juni: nya direktiv om resor 
• SBK: Information om MH inom Stockholmsområdet 
• SBK; Historiskt med SBKs Förbundskongress som digital konferens 2020 
• SKK föreningskommitté: Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten.  
• Protokoll från RIS 20200601 
• Förfrågan från hemsidan angående SRSKs tävlingsbok IGP 

 
Utgående 

• Finns inga. 
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§ 7 Ekonomi 
• Kassör Karin Grönvall går igenom det aktuella ekonomiska läget.  

  
 
§ 8 Rasutvecklingssektorn     

• Avelskommittén 
Finns inget att rapportera. 

 
• Test och beskrivning 

Finns inget att rapportera. 
 

• Utställning 
SBK har fattat det övergripande beslutet att samtliga utställningar fram till 31 
augusti ställs in. Ansökan från SRSK om att ställa in utställningen i Sölvesborg 
behövdes således inte skickas in.   

 
 
§ 9 Tävlingssektorn 
 

• Nytt betalsystem inom SBK. Kostnad 250 kr. Kassör samt tävlingssektor följer 
utvecklingen med systemet och beslut av styrelsen fattas vid senare möte. 
 

• Dragkommittén 
Finns inget att rapportera 

 
• IGP-kommittén  

Med anledning av inkommen fråga om SRSKs tävlingsbok har IGP-kommittén 
ombetts att utreda om rasklubben fortsatt ska ha en egen bok (kostnad, antal, 
mm). 
 
I avvaktan på IGP-kommitténs utredning hänvisar SRSK till SBKs centrala 
tävlingsbok för IGP. 

 
 
§ 10 PR-/Infokommittén 

• Vid föregående möte uppdrogs till ordföranden samt Fredrik Holmberg att undersöka 
lämpligt SSL certifikat för inköp. Redovisades att nytt SSL certifikat till hemsidan är inköpt 
och installerat. 
 
 

§ 11 Mästerskap 
• Via Brith Andersson har vidarebefordrats information från ISPUs ordförande, att ISPU VM 

2020 i Tyskland är definitivt inställt.  
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§ 12 Övriga frågor  
• Materielförteckning  

Kassören har i uppdrag att upprätta en förteckning över SRSKs materiel. Det mesta av 
SRSKs materiel förvaras i Kopparbo och kommer att inventeras under lägret 2021. 
Resterande materiel enligt förteckning i intern bilaga. 

• Riesen trofén 
Styrelsen har tidigare beslutat (SRSK 1/2020 § 9) att en total översyn av reglerna för SRSKs 
Riesen Trofé ska ske inför inrapportering av 2020 års resultat.  
 
Med anledning av nuvarande situation med COVID 19 är all form av tävlingsverksamhet 
mycket begränsat.  
 
Styrelsen beslutar att Riesen trofén för 2020 uteblir på grund av rådande COVID 19 
situation och dess påverkan på tävlingsåret 2020. Tidigare beslut om total översyn av 
reglerna kvarstår oförändrat, och ska då vara klart inför inrapportering av 2021 års resultat. 

 
 
§ 13 Nästa möte  

• Bestäms till den 11 augusti klockan 19.30.  
 
 
§ 14 Mötets avslutas 

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 

 
Peter Lind/ ordförande                                                           Brith Andersson/justerare 
 
…………………………………………………………………………………     …………………………………………………………………. 
 
 
Elin Carlsson /sekreterare  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


