Protokoll Telefonmöte

2017-09-26

Närvarande: Sylvia Johansson, Sofia Karlsson, Karin Björklund, Lena Lindberg, Ida Björklund, Carola
Selin-Sabel 1-4
Ej närvarande: Kikki Tiestö, Anne Svensson, Ulla Chowdhury, Anki Törnestedt, Emma Söderblom

1. I Ordförande Kikkis frånvaro öppnade Karin mötet och hälsade alla välkomna
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Dagordningen godkändes
4. Avelskommitten:
Avelskommitten ställde sig positiva till förfrågan om hanhundslista på hemsidan. Ett sätt att
bredda avelsbasen. Beslut om listan hänskjuts till det fysiska mötet i Oktober
Carola rapporterade från medlemsmötet den 16/9 i Göteborg. Tyvärr så kom det bara 6
personer, som fick lyssna på det mycket intressanta föredrag som Daniel Svensson hade om
MH/BPH. Det kom fram att på ett BPH studerades många fler av hundens egenskaper i
jämförelse med MH, som i grunden är gjort för brukshundsraserna.
Den nya schnauzerfolder är klar. Fler bilder i foldern som ska locka människor att läsa om
schnauzer. Folder kommer att vara klar till Stockholmsutställningen. Sylvia färdigredigerar den.
Har kommit önskemål om att uppfödarmöten ska vara webbaserade. Ida kollar med sin sambo
om det finns möjlighet med något slags livesändning. T.ex på facebook.
På uppfödarmötet i November håller Irene Berglund föreläsning om bl.a färggenetik.
Schnauzerringen kommer att sponsra deltagarnas lunch med 100 kr/person.
Avelskommittens framtida arbete kommer att vara att ta fram en ny enkät inför RAS revidering.

5. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 59000 kr. postgiro: ca36000 kr
Noterades att färre hade betalt sin medlemskapsavgift i jämförelse med samma period förra
året.
Ronden blev detta år dyrare än förra året.
14 personer har ansökt om sponsring av BPH/MH hitintills i år.
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6. Gåvomedlemskap. Frågan om gåvomedlemskap togs upp. Om inte uppfödaren betalar så
framkom förslag om att ringen ska subventionera första årets avgift för nya valpköpare. Beslut
tas på det fysiska mötet.
7. Ronden 2018: Möte den 3 Oktober
8. Schnauzerbladet: Nr 4 kommer att ha reportage från medlemsmötet i Göteborg. Tema MH/BPH
9. Marknadsföring av schnauzern. En träff planeras med Micke från Bratpetts. Aktiviteter som t.ex
glöggpromenaden runt om i landet som avslutas med någon övrig aktivitet. T.ex rally.
Schnauzershop på hemsidan
Sponsorer får lägga upp bilder på vad de har att sälja.
10. Övriga frågor:
Årets glöggpromenad sponsras med 500 kr.
Påse till montrarna. Innehåll bestäms på det fysiska mötet.
Tid för årsmöte. Diskuteras på fysiska mötet
11. Nästa Möte: Fysiskt möte 21/22 Oktober
12. Karin tackade alla och avslutade mötet.

…………………………………….
Sylvia Johansson/Sekr

……………………………………

…………………………………………..

Ida Björklund/ justerare

Karin Björklund/ vice ordförande

