Protokoll Telefonmöte

2017-03-30

Närvarande: Kikki Tiestö, Karin Björklund, Sylvia Johansson, Carola Selin Sabel1-4, Lena Lindberg,
Emma Söderblom, Ida Björklund, Sofia Karlsson
Ej närvarande: Anki Törnestad, Anne Svensson, Ulla Chowdury

1. Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Dagordningen godkändes
4. Avelskommitten:
5 personer är anmälda till uppfödarmötet i Skara. Det blir föreläsning om HD med Bodo. Efter det
ska Irene Berglund tala om populationsgenetik.
Det planeras ett möte i höst med enbart Irene B. Då hon ev ska tala om genetik och
stamtavleanalys.
På medlemsmötet i Göteborg i höst ska det talas om BPH.
Avelskommitten vill också veta vad som förväntas av dom i år? Kikki kommer att ha ett
telefonmöte med avelskommitten.
5. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 59000 kr. postgiro: 20000 kr
Mälardalens Rör har även betalt in sin sponsring i efterskott för de år som de inte fakturerats.
6. info om Brattpets avtal. Avtalet är underskrivet. Kikki lägger upp det i styrelsegruppen så att alla
kan titta på det.
7. Ronden: Alla måste hjälpas åt att hitta sponsorer. Alla som vill sälja på RONDEN ska anmälas till
Carina i förväg så att hon vet vilka som kommer. Ida, Lena, Karin och Sofia kommer att åka till
Eskilstuna.
8. Schnauzerbladet: Emma presenterade sina tankar om nästa nummer av tidningen: 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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Även en blänkare om att medlemmar är välkomna att lämna in egna texter till bladet

9. Övriga ärenden: Inga

10. Nästa möte: 20 April 2017 kl 18.30

11. Ordförande Kikki tackade alla som varit med och avslutade mötet

…………………………………….
Sylvia Johansson/Sekr

……………………………………
Ida Björklund/ justerare

…………………………………………..
Kikki Tiestö/ordförande

