Protokoll Telefonmöte

2017-05-31

Närvarande: Kikki Tiestö, Sylvia Johansson, Renée Östrand (4), Ida Björklund, Sofia Karlsson, , Anki
Törnestad, Karin Björklund, Lena Lindberg
Ej närvarande: Anne Svensson, Ulla Chowdhury

1. Ordförande Kikki öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Dagordningen godkändes
4. Avelskommitten:
Renée informerade lite om det planerade medlemsmötet den 16 September i Göteborg.
Kommer att bli en föreläsning om BPH och ett tillfälle att träffas och diskutera vidare vad
medlemmarna vill ha för aktiviteter.
Diskuterades lite om avel mellan PS och S schnauzer. Det tar ett par generationer innan man är
tillbaka till helt ”rena” färger om man parar svart och ps.
Nästa uppfödarmöte kommer att handla om färggenetik samt stamtavleanalys
Karin Åström kommer i höst att utbildas i programmet lathunden.
”Lathunden är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från Svenska Kennelklubbens
hund- och avelsdata.
Lathunden togs ursprungligen fram av genetikern Per-Erik Sundgren som ett hjälpmedel till
svenska uppfödare för att på ett effektivare sätt kunna göra avelsutvärderingar”
Det hade kommit in en förfrågan om en utbildning, webbaserad, som avelskommitten ville
medverka i:
Beslut: Styrelsen tog beslut på att bekosta denna utbildning.

5. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 59000 kr. postgiro: ca11000 kr
11 MH/BPH ska subventioneras á 300 kr
Diskuterades även hur vi skulle få mer medlemmar.
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6. Valberedningen: Det behövs en person till valberedningen eftersom vi har fått ett avhopp.
Förslag skickas till Boel Niklasson. Måste vara klart före sommaren
7. Ronden: Möte inför nästa års SSPK/Ronden 1/6. Datum för nästa års utställning är nästan
bestämt. Blir förmodligen på samma plats i år. Kom upp en fråga om att ha utställningen på olika
platser i landet.
Ronden upplevdes mer positivt i år än förra året. Många deltagare som var nöjda.
8. Monter Stockholm/Göteborg:
Beslut togs att schnauzerringen ska ha egen monter på dessa två utställningar. Detta för att
kunna göra bättre reklam för vår ras. Anki Törnestad blir monteransvarig.
9. Schnauzerkalender 2018:
Dags att börja skicka in bilder till nästa års kalender. Kommer att annonseras i schnauzerbladet
om detta.
10. Schnauzerbladet: Nästa nummer kommer ut i mitten av Juni. Tema bli HD. Artiklar från Bodo och
Irene kommer att publiceras i detta ämne.
Avelskommitten ska också presentera sig de ska även berätta lite om sin verksamhet.
11. Marknadsföring av sponsorer på facebook. Regler ska skrivas om vad som ska gälla för att få
använda facebooksidan som reklamplats för våra sponsorer. Beslut tas på nästa möte 28/6 och
ska gälla f.o.m juli 2017
12. Marknadsföring av schnauzern. Frågan tas upp på nästa möte då det eventuellt ska skapas en
marknadsföringsgrupp för vår ras.
13. Fysiska styrelsemöten. Fler fysiska möten önskas. Ett planeras 21/22 oktober 2017
14. Mentorskap till nya uppfödare: Kikki skriver en fråga på uppfödarnas facebooksida, så får de
uppfödare som är villiga att bli mentorer skriva upp sig där.

15. Nästa Möte: 28 juni kl 19.00
16. Kikki tackade alla och avslutade mötet.
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…………………………………….
Sylvia Johansson/Sekr

……………………………………

…………………………………………..

Ida Björklund/ justerare

Kikki Tiestö/ordförande

