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Närvarande:  Karin Björklund, Sylvia Johansson, Anki Törnestad, Carola Selin Sabel1-5 Ulla 

Chowdhury, Lena Lindberg, Emma Söderblom1-4, Ida Björklund   

Ej närvarande: Kikki Tiestö, Anne Svensson, Sofia Karlsson   

                

1. Karin B gick in som ordförande och hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet 

2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund  

3. Dagordningen godkändes med justeringen att punkt 10 Schnauzerbladet flyttades till punkt 4 

4. Lite info från föregående dags möte om schnauzerbladet. Diskuterades hur man skulle locka mer 

folk till ronden. Ett förslag kom upp att man skulle erbjuda ringträning. 

5. Avelskommitten: Endast 5 anmälda hittills till uppfödarmötet i Skara 1 April. Påminnelse kommer 

att skickas ut, samt info om Bodos föreläsning om HD. Trenden lutar åt sämre HD resultat och det 

gäller alla raser. En orsak kan vara den digitala tekniken. Det måste fram regler/kriterier som 

passar digital avläsning. 

Avelskommitten hade också förslag på medlemsmöte i Göteborg i form av en hundpromenad 

som avslutas med en föreläsning om BPH/MH och vad som skiljer dessa två test åt. Datum:27/28 

Maj eller 17 Juni. 

6. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 49000 kr. postgiro: 14000 kr  

27 uppfödare har betalt in uppfödaravgift för 2017. 

Brattpets har betalt in för sina annonser i schnauzerbladet. 4 annonser á200 kr. 

Mälardalen Rör har även betalt in sin sponsring. 

7. Ingen info om Brattpets sponsring eftersom Kikki var frånvarande  

8. Årets Hund statuterna kommer att läggas upp på hemsidan så fort de ny utställningsklasserna är 

klara. 

9. Ida, Kikki, Karin och Lena samt Boel har varit på SSPK.s fullmäktige. Inget speciellt diskuterades.  

10. Övriga ärenden: Anki hade kollat upp kostnaden för att ha egen monter i Stockholm Mässan och 

på My Dog i Göteborg. Monterplats på Mässan 500kr, My Dog 595. 

I priset ingår 4 biljetter på Mässan samt 6 biljetter på My Dog 
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11. Nästa möte: 29 Mars 2017 kl 19.00 

 

 

12. Ordförande Karin tackade alla som varit med och avslutade mötet 

 

 

 

 

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

Sylvia Johansson/Sekr          

 

 

 ……………………………………  ………………………………………….. 

Ida Björklund/ justerare                                                   Karin Björklund/ v ordf 

    

 

 


