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SRSK nr 2/2021 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Charlotta Bergqvist, Brith 
Andersson, Anna Jönsson, Fredrik Holmberg  

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Malou Jacobsson  Revisorer: 
 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 
- Anna Jönsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Dagordningen lästes igenom och godkändes    

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-01-21, SRSK nr 1/2021. Protokollet lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
- Fanns inga beslut att behandla. 

 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SBK 

o 2021-01-27: SBK-info 
o 2021-02-04: Utökning av rasregister 
o 2021-02-04: Enkät om CUA 
o 2021-02-18: Angående datum för ansökan om prov och tävling 
o 2021-02-18: Angående Länsstyrelserna dispens gällande s.k. hundförbudstiden 

 
- Övrigt 

o Songbirds 20210122: Rasinformation 
o SBK Västmanland 20210131: Årsmöteshandlingar 

 
Utgående 
- Avelskommittén 

o SBK, 2021-02-09: Svar med bifall till ansökan om utökning av rasregister 
- Utställning 

o SKK, 2021-02-11: Svar på enkät om CUA 
 

Inkomna och utgående skrivelser diskuterades övergripande 
 
§ 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. 
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- Kassören fortsätter dialogen med lägerkommittén angående redovisning och 
ekonomi. Det finns inget annat än positivt att uttrycka kring lägerkommitténs 
redovisning eller ekonomi. 
 

Beslut: 
- Konto 1930 (Plusgiro lägerkommiten) tas bort ur bokföringen 
- Budgetförslaget för 2021 fastställdes 

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn 

a) Avelskommittén 
- Finns inget att rapportera. 

 
b) Test och beskrivning 
- Finns inget att rapportera. 

 
c) Utställning 
- Arbete pågår tillsammans med PR-/Infokommittén med uppdateringar av den för 

utställning relevanta informationen på hemsidan. 
- Brith jobbar vidare med historik över BIR/BIM från 1980 - 1999 

 
§ 9 Tävlingssektorn  

a) Dragkommittén 
- Finns inget att rapportera. 

 
b) IGP-kommittén  
- Finns inget att rapportera. 

 
§ 10 PR-/Infokommittén 

- Arbete pågår kring årsmötena inom SRSK, inklusive RIS och RIV.  
- Inkomna bilder på BIR/BIM för perioden 2000 - 2020 

o Inkomna bilder läggs upp i en mapp på driven 
o Det behövs ett separat möte inom PR-/Info för att diskutera hur bilderna samt 

informationen kring bilderna ska hanteras. 
 

§ 11 Mästerskap 

- Finns inget att rapportera. 
 

§ 12      Riesentrofén  
- Finns inget att rapportera. 

 
§ 13 Årsmöte 2021 

- Arbete pågår med de dokument som behövs inför årsmötet. 
- Samtliga dokument ska finnas tillgängliga på hemsidan den 1:e mars. 
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- Senast den 27:e februari ska alla dokument finnas färdiga på driven, kontroll av 
innehåll kan göras kontinuerligt på driven. 

 
§ 14 Övriga frågor 

- Angående exteriörbeskrivningen i Vårgårda 
o Bakgrunden kring beslutet att arrangera en exteriörbeskrivning i Vårgårda 

diskuterades. 
 

§ 15      SBK information från ordförande 
- Ordförande informerade styrelsen om SBKs organisationskonferens samt samarbetet 

med andra rasklubbar och distrikt. 
 
§ 16 Nästa möte  

- Nästa möte är årsmötet och det konstituerande mötet därefter 2021-03-14 
  
§ 17 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Anna  Jönsson 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


