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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2021-06-17  
SRSK nr 6/2021 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Jenny Willman, Karin Grönvall, Annica Löfqvist, Fredrik Holmberg, 
Malou Jacobsson, Marie Lind, Charlotta Bergqvist 

 Protokollkopia till 
Anmält förhinder: Anna Jönsson 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 
- Jenny Willman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Dagordningen godkändes    

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-05-20, SRSK nr 5/2021. Protokollet lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
Dispensansökan Zantanas 
Per Capsulam Beslut: Enligt till SKK översänt dokument 
Slutsats ur till SKK översänt dokument: 
SRSK ser inte att sådana särskilda skäl föreligger till att föreslå SKK/AK att bifalla Kennel 
Zantanas ansökan om undantag avseende genomfört MH innan parning. 

 
§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 

Inkommande: 
SBK 
- 2021-06-11: Protokoll från Svenska Brukshundklubbens kongress den 8 maj 2021 
- 2021-06-02: Information om beslut från SKK/DN 
- 2021-06-08: Nya valpköpare 
- 2021-05-31: SBK-info maj 2021 
- 2021-05-27: Info om beslut från SKK/DN 
- 2021-05-26: VB: Dispensansökan Zantanas 
- 2021-05-25: Ansökan utställningar 2023 
- 2021-05-20: VB: Dispensansökan Zantanas 
 
SKK 
- 2021-06-11: ny standard riesenschnauzer 
 
Övrigt 
- 2021-06-10, Inkommit från medlem: Angående epilepsisjuka riesen 

o Styrelsen diskuterade förekomsten av epilepsi inom 
Riesenschnauzer samt om rasklubben skulle kunna motverka 
förekomsten av epilepsi inom rasen 

o AK kommer att fortsätta undersöka denna fråga, även 
tillsammans med övriga rasklubbar inom Brukshundklubben 

- 2021-06-08, SLU: Sport- och sällskapsdjur • juni 2021 
- 2021-05-24: Av intresse för hemsidan? Covid-19.  
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§ 7 Ekonomi 
a) Balans- och Resultatrapport 
- 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 
 

b) Stimulansbidrag 
-  Karin och Annas förslag kring hur ett stimulansbidrag skulle fungera diskuterades. 

Anna, Karin och Jenny återkommer vid nästa möte med ett uppdaterat förslag. 
Mål: Det ska vara tydligt vem som kan få vad, i vilken omfattning och hur det bland 
annat går till att få kontakt med Studiefrämjandet. 

  
§ 8 Rasutvecklingssektorn 

a) Avelskommittén 
- Finns inget att rapportera 

 
b) Test och beskrivning 
- Uppföljningsmöte: Charlotta, Kent och Peter för att hjälpas åt med olika frågor kring 

Test och beskrivning 
 

c) Utställning 
- Exteriörbeskrivning / exteriörbedömning 

Möjligheter kring att arrangera dessa aktiviteter i SRSKs regi diskuterades 
Mål: Att klubben arrangerar minst två aktiveter - för geografisk spridning.  
Status: Fortsatt arbete kring dessa arrangemang 
 

d) Ny standard Riesenschnauzer 
- Svar på frågeställningar kring den nya färgen svart & silver från SKK/SBK diskuterades 

Rasstandard 
o Den förändring av standarden som skett är relaterat till FCIs beslut att 

godkänna färgen svart & silver. I övrigt är standarden oförändrad. 
o SKKs AG Standard har nu infört FCIs nya formuleringar om svart & silver. De är 

detsamma som anges för samma färg hos dvärgschnauzer. Detta har hanterats 
av AG Standard helt enligt gängse rutiner. 

o AK föreslår att SRSK inte framför några synpunkter kring denna hantering 
▪ Beslut: SRSK följer AKs förslag, inga synpunkter framförs angående 

rasstandarden 
 
Nationell anpassning av FCIs beslut 

o Generellt gäller att det är rasens hemland som för dialog med FCI vid 
eventuella förändringar, etc. i rasstandarder, finns inget krav på att det ska ske 
någon form av dialog med samtliga FCI länders olika rasklubbar, utan 
hemlandet äger det helt och hållet.  
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Frågor från SKK via SBK Avel och hälsa: 
 Tävla om eget BIR/Cert på utställning? 
▪ AKs förslag: Ja. Kan inte se några skäl att göra skillnad mot de andra 

färgvarianterna. 
Börja gälla när?: 
▪ AKs förslag: Gärna så snart efter 1 juli som möjligt är. Här måste en 

dialog ske med SKK om vad som kan vara rimligt, utifrån 
omregistrering, ny programmering i SKKs system, mm, mm. 

Omregistrering av svenskägda hundar, där SKK nämner två alternativ för 
detta: 
▪ AKs förslag: Det finns inget större antal svenskägda hundar som är 

”riktiga” svart & silver och som är registrerade som peppar & salt. 
Enklast och smidigast för omregistrering är att gå på det första 
alternativ som SKK nämner, dvs att omregistrering sker utifrån ägarens 
egna uppgifter. Hur detta sedan logistiskt går till och ska 
kommuniceras, får kontrolleras via kontakt med SKK. Detta är inte 
”något unikt”, utan har skett tidigare även för andra raser 

Beslut: SRSKs styrelse stöder AKs förslag i samtliga punkter ovan. 
 

- AK står för fortsatt kommunikation med SKK samt SBK 
- Info/PR driver frågor kring uppdateringar avseende informationsmaterial  

 
§ 9 Tävlingssektorn  

a) Dragkommittén 
- Initiativet kring digitala föreläsningar - fortsatta diskussioner med dragkommittén 

kring möjligt ekonomiskt upplägg 
 

b) IGP-kommittén  
- Inventering av berättigade ekipage att ställa upp i ISPU VM pågår 
- Sponsorer till ISPU VM landslaget söks med ljus och lykta 

 
c) Riesentrofén  
- Finns inget att rapportera 
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§ 10 PR-/Infokommittén 
- SSLO 

o Migrering av SSLOs hemsida är slutförd till samma plattform som SRSK.se. 
- Nyhetsbrev 

o Nytt nyhetsbrev kommer under vecka 25. Material behöver vara PR- /Info 
tillhanda senast den 16:e juni. 
Idéer kring innehåll i nästa nyhetsbrev: 

• Den nya färgen svart & silver 

• Ny SSLO hemsida 

• ISPU VM 

• SSLO utställningen 

• Eventuella Exteriörbeskrivningar / Exteriörbedömningar 

• Uppfödare av Riesenschnauzer 

• Till kommande nyhetsbrev: presentationer av funktionärer i LO 
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 
 

§ 11 Mästerskap 

- Finns inget att rapportera  
 

§ 12 Övriga frågor 
- Finns inget att rapportera  

 
§ 13      SBK information från ordförande 

- RASK träffarna går bra med positivt och konstruktivt arbete 
- Nästa möte är planerat i augusti 

 
§ 14 Nästa möte  

- Nästa styrelsemöte är 2021-09-02, kl. 19 
- Eventuellt fysiskt möte under hösten diskuterades 

  
§ 16 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 
 
Justeras:  

 
Peter Lind   Jenny Willman 
Ordförande 

 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


