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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte 2022-07-19  
SRSK nr 6/2022 
 
Närvarande: Peter Lind (ordförande), Kent Karlsson, Karin Grönvall, Fredrik Holmberg, Marie Lind, 
Annica Löfqvist, Charlotta Bergqvist, Anna Jönsson, Malou Jacobsson 

 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 

- Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

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

  

§ 3 Fastställande av dagordning 
- Dagordningen godkändes 

 

§ 4 Föregående protokoll  
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2022-06-09, SRSK nr 5/2022. Protokollet lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam 
- Frågeställningar från vår representant inför ISPU mötet 2022-06-30 

1. Utesluta Ryssland ur ISPU 
SRSKs ställningstagande: SRSK föreslår bifall på detta förslag 

2. Dela upp i regioner 
SRSKs ställningstagande: SRSK föreslår avslag på detta förslag 

3. ISPU utställningen vara inomhus 
SRSKs ställningstagande: SRSK föreslår avslag på detta förslag 

4. "Central" hantering och enhetliga bekräftelser för ISPU titlar 
SRSKs ställningstagande: SRSK lämnar till vår representant att framföra bästa svar 

5. Danmarks önskemål om en kalender på ISPUs hemsida med alla länders 
utställningar 
SRSKs ställningstagande: SRSK föreslår bifall på detta förslag 

6. ISPU VM i Lydnad 
SRSKs ställningstagande: SRSK föreslår avslag på detta förslag 
 

§ 6 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser 
a) Inkomna/utgående skrivelser 
SBK 
- 2022-06-10: Ansökan utställningar 2024 
- 2022-06-13: Inbjudan handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform 

24-25 september 2022 
- 2022-06-22: MT revidering 2023 
- 2022-06-30: SBK Info juni 2022 
- 2022-07-01: Utökning av rasregister 
- 2022-07-04: Inbjudan till hundrastorget (fd. rasklubbstorget) vid SHM 2022 
- 2022-07-05: Protokoll från Svenska Brukshundklubbens kongress den 7 - 8 maj 2022 

 
SKK 
- 2022-06-27: Inbjudan till hundrastorget (fd. rasklubbstorget) vid SHM 2022 
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Övrigt 
- 2022-07-06: RIS, Protokoll från Ris 20220522 
- 2022-06-21: SLU, Forskningsnytt sport- och sällskapsdjur juni 2022 
- 2022-07-17, Veronica Andersson, Intresseanmälan till ISPU -22 

 
Inkommande skrivelser diskuterades 

- Fredrik besvarar och skickar vidare ISPU intresseanmälan till IGP kommittén 

 

b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan 
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades  

§ 7 Ekonomi 
a) Balans- och Resultatrapport 
- Föreningens ekonomi anses fortsatt god 
- Utbetalningar från SBK 

o Fortsatta problem med utbetalningarna från SBK, kassören har kontakt med 
SBK-kansliet för att arbeta med utmaningarna 

 
§ 8 Rasutvecklingssektorn  

a) Avelskommittén 
- RAS (Charlotta, Fredrik och Brith) 

o Nytt möte i gruppen planeras till augusti 
o Fortsatt arbete 

 
b) Test och beskrivning 
- Kent kommer att lyfta frågan om fler som kan engagera sig i klubben under 

medlemsmötet på Riesenlägret, för att skapa en nationell grupp. 
- Inventering av MH material i Kopparbo är planerat för nästa år  

 
c) Utställning 
-  Kopparbo utställningen  

o Har genomförts med 26 anmälda ekipage, utställningen var väldigt uppskattad  
o Domaren var väldigt uppskattad och positiv 
o Den nya idéen med en inofficiell utställningsdel ”kom-som-du-är” var även 

den uppskattad 
o Inventering har genomförts av utställningsmaterial i Kopparbo 

- SSLOs officiella utställning 2022 
o Anmälan har öppnat 

 
§ 9 Tävlingssektorn  

a) Dragkommittén 
- Inget att rapportera 

 
b) IGP-kommittén 
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- Inget att rapportera 
 

§ 10 Lägerkommittén 
- Väldigt trevligt och uppskattat pågående Riesenläger i Kopparbo. 

 

§ 11 PR-/Infokommittén 
- Arbete som pågår sedan tidigare: 

o Kommittén skapar en första version av uppdragsbeskrivning för PR-/Info 
o Kommittén skapar en första policy för sponsring av ekipage som deltar i olika 

SM samt landslagsaktiviteter 
- Informations och bildmaterial som innehåller samtliga tre raser  

o Peter tar kontakt med SSLO för att se över broschyrer och bilder 
o AK ser över bildmaterial och återkopplar till Info/PR 

 
- Information till medlemmar via nyhetsbrev eller andra kanaler – idéer till innehåll 

o Alltid en aktuell punkt där alla bidrag till nyhetsbrevet, utskick och 
publikationer tacksamt tas emot 

o Skicka ut en sammanfattning och översikt över alla som har blivit valda efter 
årsmötena. Kanske kan vi skriva något om planerade höjdpunkter under året 
från både SRSK och lokalområdena. 

 

§ 12 Mästerskap 

-  Riesen SM i Strängnäs 2022  
o Arbetet fortgår allt ser bra ut 
o FH domare är klar, Hampus Stavem 
o För att säkerställa plats i tävlingen ska ekipage anmäla sig som tävlande för 

SRSK/Riesenklubben 
o Nytt vandringspris till FH  

▪ Tävlingssektionen ser över kostnaderna och återkommer till styrelsen 
inför inköp 

- SM Bruks/IGP 
o Angående sponsring till tävlande ekipage, beslutar styrelsen 

▪ Varje år och deltagare: Glas och väska 
▪ Nya deltagare: Västar + Glas och väska 

o All sponsring ska samlas i ett gemensamt policy dokument för att skapa bättre 
översikt och transparens 

 
§ 13 Övriga frågor 

- Inget att rapportera 
 

§ 14 SBK information från ordförande 

-  Inget att rapportera denna gång 
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§ 15 Nästa möte  
- Nästa styrelsemöte, vi lägger ut förslag på tider via facebook  

  
§ 16 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 
 
Justeras: 

 
Peter Lind     
Ordförande 

 
 
Karin Grönvall 
 
 
Vid protokollet: 

  
Fredrik Holmberg 


