
 

 

Protokoll från schnauzerringens telefonmöte 2017-11-28 

 

Närvarande: Sylvia Johansson, Kikki Tiestö, Karin Björklund,  Ida Björklund, Ann Svensson, 

Lena Lindberg, Carola Selin Sabel (4) 

Lämnat återbud: Ulla Chowdhury, Sofia Karlsson, Anki Thörnestad, Emma Söderblom 

 

1. Mötets öppnande:  
Ordförande Kikki öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av justeringsperson: 

Till justerare valdes Ida Björklund  

3. Godkännande av föredragningslista: 

Föredragningslistan godkändes. 

4. Avelskommittén: 

Info från uppfödarmötet.  

Förslag att hanhundsägare ska betala 150 för att vara med på hanhunslistan. År 

2018 subventionerar klubben avgiften. 

Kom fram förslag om kombinerade uppfödar/medlemsmöten. 

Kom fram förslag om att hanhundsägare skulle vara med i uppfödargruppen. 

Styrelsen beslöt att inte tillmötesgå förslaget. 

Förslag att de som är uppfödare och medlemmar i schnauzerringen men som 

inte är aktiva som uppfödare ska även vara medlemmar i uppfödargruppen på 

facebook. 

Styrelsen beslöt att bifalla förslaget. 

Inget uppfödarmöte till våren 2018. Istället blir det medlemsmöte i Eskilstuna i 

Maj månad i samband med Ronden. 

Webbmöten finns det ingen möjlighet till i dagsläget. 

5. Ekonomisk Rapport 

Postgiro:26000 kr, sparkonto:59000 kr. 15 medlemmar mindre än förra året, 12 

mindre gåvomedlemskap. 55 Kalendrar sålda.  

6. Ronden 2018: 

Klartecken från affenpinscher att dela domare och ringsekreterare för att hålla 

nere kostnaderna. Diskuterades lite olika aktiviteter i samband med Ronden. 

7. Schnauzerbladet: 

Nästa nummer snart ute. Julnumret kommer sedan i slutet av December. 

Handlar lite om julfyrverkeri samt vad som är farligt för hundar att äta. Dessutom 

göra reklam för olika hotell som ligger tyst. Lite om glöggpromenader etc. Nästa 

års 1.a nummer som kommer i Mars 2018 handlar bla. om fästingmedel.  

8. Hanhundslista på hemsidan.  

Styrelsen beslöt att hanhundslistan ska läggas upp på hemsidan. 

9. Datum för årsmöte: 

 24/2 2018  i Lidköping alt Jönköping. Kikki ska be Renée kolla med 

studiefrämjandet om lokal. Kikki letar boende för det fysiska mötet. 



 

10. Sista datum för inskick av motioner till årsmötet: 

Senast Måndag 8 Januari 2018 

11. Datum när verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara färdiga: 

Senast 1 februari. 

12. Arbetsfördelning inför årsmötet: 

Sylvia sammanställer verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

13. Specialsatsning 2018: 

Subventionering av priset för hanhundslistan samt satsa på medlemsmöten. 

14. Marknadsföring av schnauzerringen:  

Möte med Mikke på Bratt Pets 5/12. Sponsorer får annonsera på facebooksidan 

en gång i månaden. 

15. Övriga frågor. 

Ev läger nästa år för medlemmar. 

Djurens helg på Solvalla 11-12/8 2018 

16. Nästa Möte: 

 9 Januari 2018 kl 1900 

17. Mötets avlutning: 

Kikki avslutade mötet och önskade alla en God Jul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare/Sylvia Johansson  Ordförande/Kikki Tiestö 

 

 

 

 

 

Justerare/ Ida Björklund 

 

 




