Protokoll från schnauzerringens telefonmöte 2018-04-24
Medv: Kikki Tiestö, Karin Björklund, Sylvia Johansson, Lena Lindberg, Jan Hockart, Anne Svensson, Sofia Florén
1-4, Renée Östrand 1-4
Ej medv. Ida björklund, Anki Thörnestad

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Karin B öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av justeringsperson
Till att justera protokollet valdes Jan H

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes
4. Avelskommittén
Hälsoenkäten skickas ut till testpersoner i början av Maj.
Begäran om bidrag har skickats till SKK.s utvecklingsfond
Alla 3 i avelskommitten är anmälda till avelskonferensen i höst
När det gäller mentalitetspoolen så får klubben bidrag på 1500. Resterande
kostnad står klubben själv för. Kan eventuellt användas på något medlemsmöte.
43 schnauzer röntgade med HD C. Bodo Bäckström tillsammans med Audell ska
titta på detta. De ska begära in röntgenbilder från C-hundar samt gå igenom
dessa. Detta går till så att hundägaren kan ge fullmakt åt avelskommitten som
sedan begär in röntgenbilden från de olika klinikerna. Bilderna granska av
Audell. Eventuellt skickas de även till rasklubben i Tyskland där de har
röntgenavläsare specialiserade på rasen.
Styrelsen beslöt att godkänna ovanstående förfarande.
Förebygga HD hos valp. Enligt Bodo Bäckström kan vi påverka valpens HD-status
till 55 %, resterande 45 % kan vi inte påverka.
Det gäller att få ut gemensamma rekommendationer på hur man kan förebygga
HD hos valp. T.ex undvika hala golv.
När det gäller DCM så är beslut redan taget att det inte ska vara med på
valphänvisningar.

5. Ekonomisk Rapport
Sparkonto 59000 Kassa 49800
1 medlem mindre än vid samma period förra året
6. Schnauzerbladet
Kommer ut v 18
7. Ronden
40 anmälningar till ronden har kommit in. Rekord.

8. Läger
Bordlägges eftersom Anki T inte medverkade på mötet
9. Den nya datalagen /GDPR
Jan Hockart gör ett utkast till förstudie.
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10. Policy för schnauzerringen
Jan H gör lite justeringar i texten
11. Marknadsföringsbladet
Infobladet skickas till avelskommitten för att de ska ge sina synpunkter på
texten. Sedan är det tänkt att den skickas ut till alla uppfödare för att de ska ge
sina synpunkter innan den är klar.

12.Övriga frågor.
Inga övriga frågor
13. Nästa Möte
14 Maj kl 19
14. Mötets avlutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

Sekreterare
Sylvia Johansson

Ordförande
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Justerare
Jan Hockart

