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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2021-04-08  
SRSK nr 4/2021 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Annica Löfqvist, Anna Jönsson, 
Fredrik Holmberg, Malou Jacobsson, Marie Lind, Charlotta Bergqvist 

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Revisorer: 
 Roland Berg 
 Anders Falk 
 LO-områden: 
 SSLO 
 Riesen i Syd 
 Riesen i Väst  
 Kommittéer: 
 Draghund 
 IGP 
  Utställning 
 AK/ Test & Besk. 
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§ 1  Mötets öppnande 

- Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§ 2 Val av justerare 
- Annica Löfqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Dagordningen godkändes    

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-02-18, SRSK nr 2/2021 samt styrelsemöte 

2021-03-14, SRSK nr 3/2021. Protokollen lades till handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 

- SKK Centrala Avelskonferens "Avel på 2020-talet" 

Bakgrund: Då AKs sammankallande inte kan delta i kommande "SKK 
Centrala Avelskonferens - Avel på 2020-talet", föreslog Charlotta (Sk AK) att 
Brith Andersson (AK ledamot) skulle ta denna plats för att kunna rapportera 
efter till styrelsen. På grund av bristande tid användes Per capsulam/ mail 
för att få underlag till ett beslut i styrelsen. 

 
Beslutades per capsulam: Att Brith Andersson utses till AKs/ SRSKs 
representant i SKK Centrala Avelskonferens "Avel på 2020-talet" samt att 
efter denna sammanställa en skriftlig rapport att delge styrelse, uppfödare 
och medlemmar samt samla eventuellt material, länkar etc. som delas på 
konferensen till styrelsen för vidare delning på hemsida och Facebook. SRSK 
står för kostnaden på 900 SEK mot ovan beskrivning. 

 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SBK 
- 2021-03-02: Begränsning hereditärt fri 
- 2021-03-02: SRD revidering 
- 2021-03-03: Uppdaterad blankett - Rapport om huns som visat oacceptabelt 

beteende 
- 2021-03-04: Förtydligande SKKs Klipparkiv 
- 2021-03-05: Central avelskonferens 2021 
- 2021-03-08: Sport- och sällskapsdjur • mars 2021 
- 2021-03-10: Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress 2021 
- 2021-03-11: Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar 2021 och 

verksamhetsberättelse 2020 
- 2021-03-17: SBK-info mars 2021 
- 2021-03-18: Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder 
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- 2021-03-22: avelskonferens 2021 för spridning till era rasklubbar 
- 2021-03-24: Påminnelse om anmälan: Kallelse till Svenska Brukshundklubbens 

kongress 2021 
- 2021-03-23: Information om beslut från SKK/DN 
- 2021-03-29: Förbundsstämma Svenska Draghundsportförbundet 2021 

 
Övrigt 
- SBK Västmanland, 2021-02-23: Årsmöteshandlingar 
- SSLO, 2021-02-28: Styrelsemötesprotokoll 

 
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 

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn 

a) Avelskommittén 
- Rasklubbssamarbetet diskuterades  

o Fokus på frågorna från SBK Utskottet för avel och hälsa 
o RASK träff är planerad till den 25:e april, initiativet drivs av Ordförande i 

Riesenklubben samt Ordförande i Beauceronklubben i samarbete med 
representanter från Distrikten. 
Mål: Att öka samarbete och påverkan tillsammans, samt kunna ge support till 
varandra i rasklubbsfrågor. 

- Rasinformatör 
o Styrelsen ser det som att funktionen har spelat ut sin roll med den information 

som finns tillgänglig via internet. 
o Beslut: Funktionen tas bort. Generella frågor kring Riesen kan hittas via SRSKs 

hemsida, för mer information skickas mail till styrelsen@srsk.se.  
Rollen tas bort på hemsidan. 

 
b) Test och beskrivning 
- Peter tar kontakt med Kent angående genomgång av informationen på hemsidan 

samt övriga aktiviteter kring test och beskrivning 
 

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

utställning relevanta informationen på hemsidan 
- Malou kollar med Titti angående överlämning och framtida utställningsaktiviteter 

 
§ 9 Tävlingssektorn  

a) Dragkommittén 
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- Finns inget att rapportera. 
 

b) IGP-kommittén  
- Finns inget att rapportera. 

 
§ 10 PR-/Infokommittén 

- SSLO 
o Migrering av SSLOs hemsida har påbörjats till samma plattform som SRSK.se.  
o Mål: hemsidan skall vara, i sina viktigaste delar, flyttad helt under Juni månad. 

- Riesenlägret 
o Arbete pågår med lägrets nya hemsida, 
o Mål: inget datum för färdigställande möjligt för tillfället då vi inväntar att få 

den information som skall läggas in på hemsidan.   
o Undersökningen kring intresset för deltagande i Riesenlägret har skapats och 

publicerats. Många har svarat vilket är väldigt trevligt och viktigt för planering. 
o Mål: Resultat från undersökningen kommer presenteras när Lägerledningen 

anser undersökningen avslutad. Dessa kommer presenteras via srsk.se samt 
Facebook. 

- Nyhetsbrev 
o Nytt nyhetsbrev kommer under april  
o Mål: Att nyhetsbrevet innehåller mer information om vad som händer i 

klubben samt vad styrelser och kommittéer arbetar med. Dessa kommer 
skicka information till Jenny om vad vi håller på med för SRSKs räkning för att 
sedan läggas in och bli en naturlig del av nyhetsbrevet 

- Presentation av styrelsen 
o Status: Fyra inkomna 
o Mål: De som inte har skickat in material till Jenny gör det senast den 16:e april 
o Varje person kommer sedan presenteras via Facebook och information/ länkar 

läggas i kommande nyhetsbrev.  
 

§ 11 Mästerskap 

- Finns inget att rapportera 
 

§ 12      Riesentrofén  
- Beslut: Givet situationen kring Covid 19 beslutar styrelsen att det inte kommer att 

delas ut någon Riesentrofé 2021 
- Beslut: Tävlingskommittén kommer att jobba fram reglerna kring trofén under 2021, 

detta kommer att ske i samarbete med Utställningskomittén och övriga berörda 
kommittéer 

 
§ 13 Övriga frågor 

- RIS digitala träffar 28:e april 
o Fredrik informerade kring RIS initiativ kring digitala träffar och träningstips på 

hemsidan 
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o Styrelsen hyllar initiativet, som är speciellt viktig nu i pandemitiderna, men 
även på sikt gör att Riesenklubben kan nå ut till nuvarande och kommande 
medlemmar samt utöka vår support och kontakt. Vi kommer hjälpa till att nå 
ut med information och kommunikation kring detta för att stödja dessa viktiga 
aktiviteter på de sätt vi kan. 

 
§ 14      SBK information från ordförande 

- Ordförande informerade kring samarbetet med övriga rasklubbar som fortsatt löper 
på bra med positiv energi och respons. 

 
§ 15 Nästa möte  

- Nästa möte blir ett arbetsmöte den 20 april 2021 kl. 20, med fokus på frågorna från 
SBK Utskottet för Avel och hälsa 

- Nästa styrelsemöte är 2021-05-20, kl 19.  
  
§ 16 Mötets avslutande 

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

 
Peter Lind   Annica Löfqvist 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


