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Närvarande: Kikki Tiestö, Sylvia Johansson, Sofia Karlsson, Karin Björklund, Lena Lindberg, Emma, 

Carola Selin-Sabel 1-5, Anki Törnestedt, Ulla Chowdhury, Ida Björklund 

Ej närvarande: Anne Svensson   

                

1. Ordförande Kikki öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Till att justera protokollet valdes Ida björklund 

3. Dagordningen godkändes  

4. Avelskommitten: 

Avelkommitten planerar ett möte den 25/11, dagen innan uppfödarmötet. De ska ändra texten 

till hanhundslistan som ska upp på hemsidan. De ska även skriva sin verksamhetsberättelse för 

2017. Om tid finns ska de även gå igenom enkäten för RAS som ska skickas ut 2018. 2019 ska 

enkäten analyseras för att sedan redovisas 2020 

5. Möten via webben diskuterades. Styrelsen kom fram till att den tekniska kunskapen saknas, och 

att kostnaden skulle bli för stor om man skulle anlita någon utomstående. Men om någon inom 

schnauzerringen sitter inne med den kunskap som behövs tas hjälpen gärna emot. 

De fysiska mötena är viktiga. Schnauzerringen samarbetar med studiefrämjandet och vi får låna 

deras lokaler utan kostnad runtom i hela Sverige. 

6. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 59000 kr. postgiro: ca30000 kr  

Färre har betalat in medlemsavgiften i jämförelse med samma tid förra året. Ett tapp på 22 

personer 

17 personer har anmält om subventionering av BPH/MH 

7. Frågan om klubben skulle subventionera förstagångs schnauzerköpare besvarades med Nej. 

Ligger på uppfödarna att ge sina valpköpare gåvomedlemskap första året. Skulle informeras om 

detta på kommande uppfödarmöte. 

Antal medlemmar är 5 mindre än förra året vid samma tid. Antalet gåvomedlemskap är samma 

som förra året vid samma tid. 
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8. Ronden 2018. Ett möte ska hållas i Oktober. Domare för schnauzer blir Charlotta Melin. Ida 

Björklund ska jobba för att vi ska dela domare med affenpinscherklubben för att minska  

kostnaderna. Som tidigare år så ordnar dvärgschnauzerringen rally och lydnadstävling för alla 

raserna. 

9. Schnauzerbladet: Utgivningen av nr 4 har blivit försenad. Nr 4 kommer att bli lite mindre så 

satsar vi på ett större julnummer. 

Annonspriserna i bladet kommer att förbli oförändrade 2018 

Ett möte om bladet kommer att hållas 16/10  

10. Datum för årsmöte? Kikki kommer att lägga upp förslag i styrelsegruppen. 

11. Frågan om vilken schnauzerfolder som skulle användas i montrarna i Stockholm och Göteborg 

togs upp. Styrelsen beslöt att den nya foldern ska användas, och den gamla kasseras. Sylvia 

beställer 500 st av den nya. 

12. Kalender 2018: priset blir 150 kr. Sylvia beställer 120 st som medlemmarna kan beställa genom 

vår kassör Lena. 

13. Marknadsföringsgruppen för schnauzer planerar ett möte med Micke på Bratpetts 

14. Kikki informerade om vad som sagts på SSPK.s senaste möte. 

15. Nästa Möte: 28/11 kl 19,00 

16. Kikki tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

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

Sylvia Johansson/Sekr          

 

 

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

Ida Björklund/ justerare                                                   Kikki Tiestö/ordförande 

    

 


