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Närvarande: Sylvia Johansson, Renée Östrand1-4, Ida Björklund, Sofia Karlsson, Ulla Chowdhury,    

Kikki Tiestö 5 - , Anki Törnestad,  

Ej närvarande: Anne Svensson, Karin Björklund, Lena Lindberg   

                

1. I Eftersom Ordförande hade lämnat meddelande om att hon skulle bli sen till mötet så öppnade 

sekreteraren mötet. 

2. Till att justera protokollet valdes Sofia Karlsson 

3. Dagordningen godkändes  

4. Avelskommitten:  

Ny text till hemsidan när det gäller valphänvisning när det gäller tillfälligt användande av hundar 

med C-höfter i aveln.. De ska träffas i Lidköping och skriva klart texten som ska in i nästa 

schnauzerblad. De ska även presentera sig själva och skriva lite om vad de gör. Diskuterades även 

hjälp och stöd till nya uppfödare. Meil ska skickas ut till uppfödare med en fråga om de vill ställa 

upp detta. 

 

5. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 59441 kr. postgiro: 24113 kr Vi har något färre medlemmar och 

familjemedlemmar än vid samma tid 2016. I februari -1 medlem och -2 familjemedlemmar och i 

mars -1 medlem och -4 familjemedlemmar. Det kompenseras av att vi har lite fler intäkter från 

Rondenanmälningar 

 

6. Ronden: Fortfarande lite dåligt med sponsorer, annars har vi bra koll. 24 anmälda 

Anneli Townsend, Ulrika Hjort och Mari Johansson sponsrar ronden 

7. Schnauzerbladet: Tema skulle bli HD med tanke på uppfödarmötet. Ev en intervju med Bodo 

eller Irene.  

Avelskommitten ska presentera sig i nästa nummer och de ska även berätta lite om sin 

verksamhet 

En artikel om Ronden, samt om promenaden i Hagaparken som anordnats av driftig person. Det 

ska informeras om att man kan få promenaderna subventionerade av schnauzerringen. 
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8. Montrar: När det gäller montrar i Stockholm och Göteborg funderar vi på att ev. ha en egen 

monter. Kikki pratar med Bo Skalin. Tas beslut nästa möte 

 

9. Schnauzerkalendern. Beslöts att lägga ut blänkare på hemsidan och i schnauzerbladet om att 

folk kan börja skicka in bilder.  

10. Övriga frågor: Frågan om att lägga upp en lista på ”bra” HD-röntgare på hemsidan diskuterades. 

Kikki skriver en grundtext och så ska listan läggas på hemsidan. 

11. Nästa Möte: 31/5 kl 19.00 

12. Kikki tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

…………………………………….                                                   

Sylvia Johansson/Sekr          

 

 

 ……………………………………                  ………………………………………….. 

Sofia Karlsson/ justerare                                                   Kikki Tiestö/ordförande 

    

 

 


