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Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret
2017.
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Kikki Tiestö

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Karin Björklund
Sylvia Johansson
Lena Lindberg
Sofia Florén
Ida Björklund
Ulla Chowdhury
Anne Svensson
Anki Thörnestad

Arbetsutskott, AU
Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till
AU.
Avelskommitté
Sammankallande

Carola Selin Sabel

Ordinarie

Karin Åström
Reneè Östrand

Medlemsombud, valphänvisning och omplacering
Helen Nordlöf har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande)
hundägare att samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och
omplaceringshänvisningar.
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Webbmaster
Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida
och domän. Hon har dessutom varit administratör för Schnauzerringens öppna
Facebookgrupp samt styrelsens interna Facebookgrupp. Hon har dessutom varit
ansvarig för utformningen av Schnauzerkalendern.
Avelskommittén:
Vi som arbetat i avelskommittén under 2017 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och
Renée Östrand. Vårt fokus har legat på utvärdering av RAS, statistik kring HD-status,
MH- och BPH resultat samt sjukdomsstatistik från Agria. Vi har haft 2 fysiska möten
och 3 telefonmöten under året.
Vårens uppfödarmöte hölls på Skara brukshundsklubb den 21 april 2017. Där
rapporterade Bodo Bäckmo om den HD rapport som han lämnat till SSPK. Irene
Berglund föreläste om genetikens betydelse för HD. Hon fokuserade på rasens låga
population. Antal deltagare var 23. Mötet avslutades med diskussion om utvecklingen
av HD status och man skickade med en rekommendation till schnauzerringens
styrelse med förslag att fatta beslut om.
Avelskommittén har inlett ett samarbete med Studiefrämjandet som syftar till att få
bidrag till lokalhyror och även ekonomiska bidrag till olika aktiviteter som
medlemsmöten och uppfödarmöten.
Avelskommittén har vidare anordnat ett medlemsmöte den 16 september för att
informera om BPH. Till mötet var personer med olika raser välkomna. Daniel
Svensson MH beskrivare och tillika BPH beskrivare, höll i informationen. Han gick
igenom hur BPH gick till och skillnaderna mot MH.
Höstens uppfödarmöte hölls i Västerås den 26 november där temat var
stamtavleanalys och färggenetik. Irene Berglund föreläste om ämnet. 26 personer
deltog på mötet. Hennes rekommendationer som schnauzerringen bör arbeta med
-

Avelsmål
Användningsområdet då och nu
Vanligt vs normalt
Hur mäta (mät och metodfel)
Vilka effekter får prioriteringarna i tänkta avelsrekommendationer
Sprida och samla information
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Revisorer
Ordinarie revisorer: Maria Eklöf och Ingvar Wogenius
Revisorssuppleanter Rune Nilsson och Berndt Hellberg
Valberedning
Valberedningen har bestått av: Boel Niklasson sammankallande, samt Berit Jansson

Sammanträden och möten
Styrelsen har under året genomfört 9 protokollförda sammanträden inklusive
konstituerande. Alla genomfördes som telefonmöten. Samtliga protokoll har efter
elektronisk justering lagts ut på hemsidan.

Representation
Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Ida Björklund,
Karin Björklund, Lena Lindberg, Boel Niklasson, Kikki Tiestö.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar den 2016-12-31 uppgick till 415 (346 helbetalande medlemmar,
38 familjemedlemmar, 31 gåvomedlemskap). 2017-12-31 uppgick antalet
medlemmar till 380 (329 helbetalande medlemmar, 32 familjemedlemmar, 19
gåvomedlemskap). Det är en nettominskning med 35 medlemmar (-17 helbetalande,
-6 familjemedlemmar, -12 gåvomedlemskap).
Medlemsinformation
Schnauzerbladet under 2017
Schnauzerbladet är en webbaserad tidning, och medlemmarna har tillgång till
tidningen dels genom schnauzerringen.se och dels genom schnauzerringens
Facebook-sida. Planen är att det ska blir fyra nummer per år.
Schnauzerbladet utkom med tre nummer, mars, juni och december under 2017.
Tema för 2017 års nummer var Schnauzrar som jobbar (mars), HD (juni) och
mentaltester (december). De två första numren togs emot med entusiasm av
medlemmarna. Med en kort analys har det med hur Schnauzerringen kommunicerar
inför och under ett släpp.
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För 2018 är det fortsatt planerat med fyra nummer per år. För det första numret i
mars, ska vi ha tema fästingmedel, för numret i juni kan det eventuellt bli tema Resa
med schnauzer. Teman för de övriga två numren på höstkanten är i skrivande stund
inte påtänkta, där är det redaktörens och styrelsens arbete att vara öronen utåt för att
fånga upp eventuella relevanta och intressanta teman.
En tanke är att göra tidningen mer interaktiv, alltså att läsaren direkt genom att trycka
på en länk kommer till den sida som läsaren hänvisas till. Vi behöver också arbeta för
att fler medlemmar är med och författar texter.
Emma Söderblom, redaktör för Schnauzerbladet.
Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda
populära, nätbaserade kanaler. Här kan Schnauzerringen snabbt få ut information till
en stor del medlemmar. Båda kanalerna är öppna, utan krav på medlemskap.
Ronden
Ronden 2017 genomfördes den 14 maj på Vilsta camping i Eskilstuna. Denna dag
genomfördes tillsammans med dom övriga raserna från SSPK. Antalet anmälda
hundar var sammanlagt 24st (12 svarta och 12 p/s) vilket är en ökning jämfört med
föregående år. Domare var Wera Hübenthal och ringsekreterarna hette Ann-Sofie
Laninge och Ammie Hultin. Förutom de vanligaste klasserna var det även bland
annat vackraste huvud och barn med hund. Det var ett välfyllt och uppskattat
prisbord vi hade tack vare våra givmilda sponsorer.
Våra sponsorer under dagen var
Brattpets
Activa ZOO vänner för livet
Hundgodisfickor/Dog treat pockets/Ulrika Hjort
Hundgott
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Valphänvisning och omplacering
Helene Nordlöf har under året även varit ansvarig för valphänvisning och
omplacering.
Under 2017 har 12 kennlar haft valpförmedling.
2 kennlar har haft 2 kullar.
Födda valpar 2017

Peppar & salt

Valpar 2017 med valpförmedling
Totalt antal registrerade enligt SKK

Svart

41

43

64

43

7 schnauzrar har blivit omplacerade under året.

PR verksamhet
Schnauzerringen medverkade i SSPK.s rasmonter på My Dog, Göteborg i januari
2017. Vid Stockholm Hundmässa 2017 i december hade Schnauzerringen en egen
monter. Monteransvarig hade valt stalltema som inredning. Där fanns en ny
uppdaterad informationsfolder om rasen. Många foldrar delades ut till intresserade
besökare. För första gången användes vår nytillverkade roll-up. Schnauzerkalender
2018 med bilder tagna av Schnauzerringens medlemmar, fanns också till försäljning.
Den 2 december träffades cirka 30 personer och 22 hundar för att gå den traditionella
Glöggpromenaden. I år träffades alla vid Stenshult, Rimåsvallen på Orust. Det var
några nya ansikten i år - det är så trevligt när skägg-ligan växer! I perfekt väder
promenerade klungan till Elisabeth Johanssons altan, och solen kikade fram under
stunden de satt där.
Väl tillbaka i klubbstugan blev det gröt, pepparkakor och kaffe. Dagen erbjöd också
en tipspromenad med priser till alla. Nytt för i år var hundprylbytardagen - och
intresset för det var stort. (ur Schnauzerbladet, nr 4 2017)
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Söndagen 3 december, i gråmulet o lite småkyligt väder, samlades 7 personer och
10 hundar på Skrylles friluftsområde utanför Lund. Där finns flera färdiga spår att
promenera, men vi valde givetvis 'hundspåret' på 5 km.
På ett bitvis ganska blött och lerigt underlag kunde vi dessutom testa diverse olika
fasta hundhinder.
Promenaden avslutades med glögg o pepparkakor till alla och medhavd fika/grillning.
Nästan dubbelt så många människor + några hundar till var anmälda, men sjukdom
satte tyvärr stopp för det.
2017 års aktiviteter har annonserats i Schnauzerbladet, på Facebook och på
hemsidan.
SSPK
Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat/dropboxat samtliga protokoll till
SSPK.
Ekonomi
Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar på
årsmötet.

Sponsorer

Hundgott
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Slutord
Under 2016 subventionerades HD-röntgen med 500 kronor per hund, sammanlagt 23
personer sökte bidraget och sammanlagt 49 personer hade röntgat sina hundar.
Avelskommittén analyserade under 2017 resultaten och skapade forum för
diskussioner bl.a. uppfödarmöten för att tillsammans med styrelsen komma fram till
avelsstrategiska mål utifrån HD resultaten.
Under 2017 beslutade styrelsen att subventionera mentalbeskrivning av schnauzer,
MH och BPH, med 300 kronor. Orsaken var att det är försvinnande få som väljer att
mentalbeskriva sin hund, det minskar för varje år. Vi anser att det är jätteviktigt att vi
även framåt har ett gott underlag på hur våra hundar utvecklas mentalt och
hoppades på att kunna uppmuntra och inspirera fler att göra ett MH eller BPH genom
detta bidrag. 9 medlemmar sökte bidrag för MH-beskrivning och 14 medlemmar
sökte bidrag för BPH-beskrivning.
Schnauzerbladet som ersatte Notisbladet 2016, kom ut med 3 innehållsrika nummer
2017. Vi känner oss väldigt nöjda över att vi har kunnat skapa en nättidning för vår
rasklubb. Ett särskilt tack riktar vi till Emma Söderblom som tog sig an
redaktörsjobbet och har gjort det med bravur.
Vi kan också med glädje konstatera att vår FB sida är välbesökt och många lägger ut
bilder och berättelser från vardagen med schnauzer.
Vi är otroligt glada och tacksamma för alla som med stor entusiasm hjälpt till på de
två stora mässorna i Stockholm och Göteborg.
Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till Schnauzerringens år 2017.
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