Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte den 3 April 2018
Närvarande: Sylvia Johansson, Jan Hockart, Ida Björklund, Karin Björklund, Anki Thörnestad, Lena Lindberg,
Kikki Tiestö 4-17, Carola Sabel 1-4, Anne Svensson
Återbud: Sofia Florén

1. Mötets öppnande
Karin Björklund hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
3. Godkännande av föredragningslista
Dagordningen godkändes med ett tillägg under övriga frågor som gällde årets
hund statuterna
4. Avelskommittén
Avelkommitten tog upp 4 punkter
1: om vi skulle fortsätta att ha ett medlemskap i Danmarks kennelklubb för att
kunna använda deras avelsdata. Mötet röstade JA till fortsatt medlemskap. Det
ska även informeras om att möjligheten finns och att man kan vända sig till
Carola för att få inloggningsuppgifter.
2: Söka bidrag från SKK till rasenkäten som ska skickas ut. Mötet röstade JA till
att ansöka om bidrag från SKK. Ansökan ska vara inne senast 30/6 2018
3: Diskuterades kostnaden för att anmäla till avelskonferens i November. Beslöts
att ha ett AU-möte för att diskutera hur mycket pengar som anslås från
styrelsen till detta.
4: De oroväckande resultaten från HD röntgen diskuterades. Beslöts att ta
kontakt med Bodo B för att diskutera hur man ska göra.
5. Ekonomisk Rapport
Sparkassa 59000. Giro 31000. Medlemsantalet har gått ner jämfört med samma
period förra året.
6. 2 personer till Valberedning
Kom fram några förslag på personer som tillfrågas om de vill vara med i
valberedningen.
7. Rapport från SSPK fullmäktige
Att schnauzerringen hade egen monter på utställningarna var inte populärt
bland de andra rasringarna. Kikki söker Bo Skalin för att diskutera saken. Kikki
författar även en skrivelse som skickas till SSPK inför nästa möte den 15 April
där vi förklarar hur vi ser på saken.

8. Policy för schnauzerringen
Jan har uppdaterat policyn för schnauzerringen. Styrelsen ska läsa igenom den
för beslut nästa möte

9. Marknadsföringsbrev.
Marknadsföringsbrevet gicks igenom. Jan tog på sig att fixa lite med layouten på
brevet.
10. Hemsidan
Beslöts att ändra färger samt ev. ny layout på sidan

11.Ronden
20 anmälda till Ronden hitintills. Ida har fått tag på ett flertal bra sponsorer, och
hon har även bokat boende för sig själv Anne och Sofia.
Diskuterades även förslag på domare till nästa års utställning
12. Läger
Anki har bokat domarudden i Åkersberga den 14-16 September för lägret.
13. Den nya datalagen /GDPR
Beslöts att styrelsen skulle titta igenom de filmer som finns på You Tube inför
nästa möte
14. Övriga frågor.
Årets hund statuterna. Alla anmälda hundar ska vara svenskägda. Ändras i
statuterna så att det börjar gälla 2019
15. Nästa Möte
24 April kl 1900
16. Mötets avlutning
Karin avslutade mötet
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