
 

 

Styrelsemöte den 26/6-2018 kl 19.00 på telefon. 
 

Närvarande Carola, Ida ,Kikki, Jan, Lena och Karin 
Dagordning: 
1: Mötets öppnande: Kikki 
2.Val av justeringsperson: Ida Björklund 
3.Godkänande av föredrags lista: Svar ja 
4 Avelsgruppen: Carola: Margareta Delbom sitter nu med i grupp. Renée har meddelat styrelsen att 
hon avgår efter årsmötet 2019. Carola har kollat upp om Vi kan använda oss av Lisebergs byn i 
Göteborg till uppfödarmötet den 20/10. Styrelsen beslutade att varje deltager får betala 200kr och 
klubben resterande summa till mötet. Carola kommer att skriva en intresseanmälan på uppfödar- 
sidan och kolla hur många som kan tänkas vilja komma. Avelsgruppen vill även att alla fyras  
kontaktuppgifter ska stå på hemsidan. 
5. Förslag till rekommendationer vid HD/röntgen: Den som Vi alla har fått på mail av Bodo, den  
godkände styrelsen. 
6.Ekonomi. Lena : Plusgiro 39000kr Sparkonto 59000kr. 
En mera medlem till och med maj än förra året samma tidpunkt. 
Inga gåvomedlemskap har inkommit. Lena la ett förslag att, klubben kunde sponsra med 100kr till 
uppfödarna om dom löste gåvomedlemskap till sina nya valpköpare, styrelsen tyckte att det var ett 
bra förslag. 
7.Schnauzerbladet. Emma deltog inte i mötet. 
8. Lägret. Anki deltog inte i mötet. Styrelsen gav upp uppgift till Sylvia att sätta in inbjudan på 
Schnauzerringens facebooksida , hemsidan och uppfödarsidan på Facebook. Kikki ska kolla med Karin 
Åström om hon kan göra ett massutskick av inbjudan till lägret, eftersom hon har tillgång till många 
mail adresser till våra Schnauzer ägare. 
9. Nya datalagen GDPR: Jan, inget nytt hade Jan att komma med 
10. Marknadsföringsbladet. Bladet har blivit godkänt och Sylvia har fått i uppgift att sätta in det på 
Facebook sida, ska bara döpas om, ta bort nummer 2 och bara heta Infoblad. 
11.Övriga frågor. 
: Valpförmedlings telefonen: Kikki ringer och pratar med Helene Nordlöf 
. Publicering av resultat på hemsidan. Resultaten kommer att ligga kvar i 6 månader. 
Lena kom med ett förslag, om att göra en tävling, om ny logga till Schnauzer ringens 25 års jubileum. 
Medlemmarna kan lämna in förslag, styrelsen har 3 krav på loggan. Det måste stå Schnauzerringen, 
Årtalet och båda färgerna svart/ps. Priser från Brattpets eventuellt. 
13. Nytt datum för nästa möte. 21/8 19.00 
14. Mötet avslutades. 
 
 
 
 Ordförande             Sekreterare  Justerare 
Kikki Tiestö              Karin Björklund  Ida Björklund 


