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Närvarande: Kikki Tiestö, Ida Björklund, Sylvia Johansson, Karin Björklund, Anne Svensson, Ulla
Chowdhury, Carola Sehlin Sabel 1-4
Ej närvarande: Göran Hansson (hälsoskäl), Sofia Karlsson, Lena Lindberg
1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Dagordningen godkändes
Schnauzertidning. Första numret av schnauzerringens egen nättidning är planerad till slutet av
Oktober. Temat för första tidningen Utställning. Intervju med någon utställningsansvarig samt
bilder från Ronden. Nr två av tidningen är beräknad till slutet av December. Tema MH/BPH och
skillnaden dom imellan.
Styrelsen beslöt att tidningen skulle heta ” Schnauzerbladet”
4. Avelskomitten: De ska ha telefonmöte 29/9 gällande uppfödarmötet. Carola fixar lättare lunch
till självkostnadspris. Alla medlemmar är välkomna till föreläsningen på FM. Anmälan görs till
Carola. De planerar att även bjuda in SSPK.s mentalgrupp till mötet.
Senare i år ska avelskommiten gå igenom antalet MH/BPH som gjorts 2016.
Den 19 november är det avelskonferens. Någon från styrelsen åker dit.
Togs även upp frågan om Nordiskt uppfödarmöte i samband med Stora Stockholm 2-3
December. Boel N är villig att vara huvudansvarig
5. Ekonomi: Byte av kassör i föreningen kommer att göras i mitten av September. Lena Linberg är
villig att ta på sig posten. Göran Hansson tar Lenas plats som ledamot. Bo Skalin (ordf SSPK),
Ingvar Wogenius ( revisor) samt Boel Niklasson (sk valb) är informerade och har inget att
invända mot bytet.
6. Ronden: Det var 21 anmälda till RONDEN 2016. Det blev en lyckad dag , med trevlig stämning
och grillning efteråt. Bilder från RONDEN kommer att publiceras på hemsidan samt i
nättidningen. Resultatlistor ligger på hemsidan.
RONDEN 2017 kommer att genomföras 13-14 Maj på samma ställe som i år. Vilsta Camping.
Beslöts att vi skall börja leta sponsorer samt att medlemmar som bor i närheten skall bjudas in
för att hjälpa till med Ronden.
7. Sponsoravtal: Ska gås igenom.
8. Årets Hund Statuter: Styrelsen beslöt att publicera de reviderade Årets hund statuterna så att
medlemmarna kan komma med synpunkter. Sista datum för att lämna synpunkter sattes till den
sista September.

9. MH för schnauzer : Eftersom det är så få schnauzrar som gör MH/BPH diskuterades att
eventuellt sponsra dessa test år 2017.
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10. Övriga Frågor:
Schnauzerkalender: Sylvia lägger ut intresseförfrågan om hur många som vill köpa
schnauzerkalender för 2017 på facebooksidan till ett ca pris på mellan 100-150kr
Rasmontrar i Göteborg och Stockholm: Kristina Ling Larsson är huvudansvarig för båda och ska
kalla till möte. Sedan kommer det att finnas en lokalt ansvarig i Stockholm samt en i Göteborg.
Vi ska gå ut på facebooksidan för att ragga hundar samt ägare som kan ställa upp som
rasrepresentanter på båda ställena.
En fråga om medlemsavgiftens inbetalning togs upp. Ida skulle kolla med SKK om det finns
möjlighet att alla betalar in sin avgift i början av året för att då får man en tydligare bild på hur
mycket inkomster i form av medlemsavgifter föreningen har.

11. Nästa telefonmöte: 25/10 kl 19.00
12. Ordförande Kikki tackade alla som varit med och avslutade mötet

…………………………………….
Sylvia Johansson/Sekr

……………………………………
Ida Björklund/ justerare

…………………………………………..
Kikki Tiestö/ ordf

