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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2020-11-11  
SRSK nr 8/2020 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Charlotta Bergqvist, Brith 
Andersson, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg, Malou Jacobsson 

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Revisorer: 
Elin Carlsson Roland Berg 
 Anders Falk 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
 Riesen i Väst   
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§ 1  Mötets öppnande 

  Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justerare 
Karin Grönvall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 3 Fastställande av dagordning    
Dagordning fastställdes med tillägg av paragraf: Årsmöte 2021. 

  
§ 4 Föregående protokoll  

Förelåg protokoll från styrelsemöte 2020-10-14, SRSK nr 7/2020.  
Med följande förändringar lades protokoll nummer 7 till handlingarna: 
- Numreringen av protokollet ska vara 7 
- Paragraf 6: Mailadressen i protokollet ska ändras. Korrekt är: styrelsen@srsk.se 

 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam VU beslut 
Fanns inga beslut att redovisa 

  
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
- SKK 

o 2020-10-28: Information från föreningskommittén - Årsmöten 2021 
- SBK 

o 2020-10-14: Inställd RAS/RUS- Konferens 
o 2020-10-14: Information oktober 2020 
o 2020-11-04: Artikel om Riesenschnauzer i tidningen Brukshunden  
o 2020-11-06: Information angående Corona 
o Auktorisation av gruppallrounddomare 
o Information angående ”Krav på provmerit för erhållande av certifikat” 

- Lokalområde 
o 2020-10-14: Protokoll RIS styrelsemöte 2020-10-15 

 

Utgående: 
- Ordförande 

o Anna Lövgren, nytt aktivitetsombud Norrland 
o Utskick till LO: Information kring nytt arbetssätt för valberedning 2021 

- Avelskommittén 
o SBK, 2020-10-30: Angående remissen om SKKs Allmänna regler 
o SBK, 2020-11-05: Angående särbestämmelser för låsningsperioden 2022-

2026 (Championat och utställningsbestämmelser) 
 

Inkomna skrivelser diskuterades övergripande - specifikt diskuterades: 
- Information angående ”Krav på provmerit för erhållande av certifikat”. 

o Avelskommittéen författar ett uppdaterat svar med förtydligande. 
Ordförande för dialogen med SBK som uppföljning. 
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- Auktorisation av gruppallrounddomare  
o Ny allrounddomare grupp 1 och 2 - Ann-Christin Johansson 

 
§ 7 Ekonomi 

Då situationen kring Corona gör att mängden aktiviteter överlag är begränsad finns 
heller inga större aktiviteter kring föreningens ekonomi att rapportera. 
Föreningens ekonomi anses fortsatt god med positivt resultat.  

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn      

a) Avelskommittén 
Beslut: Avgift för deltagande i Uppfödarlistan under 2021 fastställdes till 300 Sek. 
 
Arbete pågår att tillsammans med PR-/Infokommittén uppdatera den för 
avelskommittén relevanta informationen på hemsidan. 

 
b) Test och beskrivning 

Finns inget att rapportera. 
 

c) Utställning 
Uppdaterat informationen på hemsidan, två utställningar för 2021 har 
publicerats. 

 
§ 9 Tävlingssektorn 

Angående det nya betalningssystemet via SBK. Ska SRSK gå med i det nya 
betalningssystemet från SBK?  
Beslut: Styrelsen beslutade att kassören inhämtar nödvändig information kring 
betalningssystemet samt ett konto för SRSKs räkning kan skapas om: 

o Inga kostnader genereras för SRSK  
o Ingen påverkan görs på SRSKs övriga verksamhet  

 

SRSK Trofén 
Tävlingskommittén och avelskommittén skapar tillsammans ett underlag för en enkät 
för att få in medlemmarnas tankar och idéer kring trofén. 
Sammankallande för ett första möte är Tävlingskommittén. 

 
a) Dragkommittén 

Finns inget att rapportera. 
 

b) IGP-kommittén  
Karin Grönvall har frågat IGP kommittén angående hur och vad som ska 
informeras kring tävlingsböckerna på hemsidan. Svaren är utestående. 
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§ 10 PR-/Infokommittén 

Nyhetsbrev till medlemmarna ska preliminärt skickas ut 1:a advent. Innehåll till 
nyhetsbrevet efterfrågas, olika förslag på innehåll fördes fram. 

 

§ 11 Årsmöte 2021 
- Plats och datum för mötet: Värnamo brukshundklubb den 14:e mars kl. 13:00 
- De dokument som ska skapas inför årsmötet diskuterades.  
- Kommittéerna och sektionerna går igenom sina segment i 

verksamhetsberättelsen inför nästa möte. Ordförande skickar ut länk till 
dokument till styrelsen. 

- Praktikaliteter kring mötet behöver diskuteras mer ingående på nästa möte 
 
§ 12 Övriga frågor 

Hur kan SRSK få fler engagerade medlemmar? PR/Info kommittén, driver dessa idéer 

vidare: 

o Att aktivt skicka ut information till nya medlemmar.  

o Se över medlemsavgifter och andra möjliga satsningar för nya medlemmar. 

Informationsutbyte med primärt SBK, framförallt den digitala kommunikationen som 

sker via e-mail. 

o Olika lösningar finns mellan SBK och andra rasklubbar 

o SRSK kan bestämma sin egen lösning, information kan skickas till exempel till 

valfri funktionsmail (sekreterare@srsk.se) 

o Mer undersökningar kring vilken information som kommer till SRSK från SBK 

behövs 

o Frågan bordläggs till nästa möte 

 
§ 13 Nästa möte  

Datum för nästa möte fastställdes till 2020-12-09, kl. 19:30 via digital plattform 
  
§ 14 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Karin Grönvall 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


