
 
 
 Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte 2019-03-12  
Medverkande: Jan Hockart, Sylvia Johansson, Ida Björklund, Lena Lindberg, Maria 
Ringbom, Carola Selin-Sabel (1-4), Anki Thörnestad (8-14) 
Lämnat förhinder: Karin Björklund, Ingela Melinder, Anne Svensson 
 
 
 

1. Mötets öppnande:  
Ordförande Jan hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Val av justeringsperson:  
Ida utsågs till att tillsammans med ordförande justera protokollet 

3. Godkännande av föredragningslista: 
Föredragningslistan godkändes efter tillägg. Ny punkt 7 föregående möte Samt 
punkt 7.1 ändring av schnauzerringens sätesadress 

4. Avelskommittén  

4.1. RAS: Arbetet med RAS-enkäten fortsätter. Möte är inplanerat till 31 mars 

4.2. HD: Carola har tagit del av Bodo Bäckmos rapport nr 2 gällande HD. Den 
publiceras längre fram i vår. 

4.3. Presentation av Avelskommitténs och dess arbete: En presentation av 
avelsgruppens arbete kommer längre fram i schnauzerbladet.  

5. Schnauzerbladet.  

5.1. Säkerhetsnummer. Nästa nr (3) kommer att handla om säkerhet 

6. Ekonomisk Rapport: 
Ekonomin är god. Plusgiro 49000 kr, Sparkonto 59000 kr. 
Medlemsantalet är 16 fler än vid samma tidpunkt förra året. 
+ 1 när det gäller familjemedlemmar. 
Lena kommer att skicka ut meil till alla uppfödare med info om att klubben sponsrar 
gåvomedlemskap i år. 

7. Föregående protokoll: 
Frågor/uppdrag som togs upp i förra mötet gicks igenom: 
Texten på hemsidan gällande avel med C-hundar har blivit justerad. 
Jan tar på sig att bli klubbens kontaktman med studiefrämjandet 

8. Administration 

8.1. Arkivering 
Karin och Lena håller på att gå igenom gamla pärmar med material från klubben 

8.2. Sätesadress: Beslöts att ändra schnauzerringens adress till ordförande Jan.s 
adress 

Jan Hockart 
Stråvägen 5 
70591 Örebro 
 



 
 
 

8.3. Sponsorsavtal 

8.3.1. Brattpets: Jan har varit i kontakt med Bratpetts gällande sponsring. Inte 
riktigt klart än om hur det blir med sponsring därifrån. 

8.3.2. Hundgott: Anki kontaktar Hundgott om deras sponsring. 
Togs även upp frågan om att arbeta fram ett paket om vad vi som klubb kan 
erbjuda sponsorerna. T.ex annonser i schnauzerbladet 

9. Ronden :  
Ida sätter ihop en inbjudan till Ronden som läggs på facebooksidan samt på 
hemsidan. Ida gör även ett infoblad om vad som kommer att hända under helgen, 
samt att hon lägger upp ett evenemang på facebooksidan  

10. PR/info 

10.1. Logotype 
Jan har gjort en logotyp som styrelsen beslöts att det skulle jobbas vidare med. 

10.2. Hemsida 

10.2.1. Genomgång av och uppdatering av all text 
Inga större ändringar behöver göras. Välkomstbrevet behöver dock 
uppdateras 

10.2.2. Eventuell modernisering 
Arbetet med att modernisera hemsidan har börjat.  

10.2.3. Aktivitetskalender 
Någon form av aktivitetskalender kommer att läggas upp när 
omarbetningen av sidan är klar 

11. Jubileum 

11.1. Jubileumsmiddag i samband med Ronden 
Jan har förhandsbokat 30 platser inför jubileumsmiddagen i samband med 
Ronden. Diskuterades om man skulle lägga upp en intresseanmälan till 
middagen. 

12. Medlemsaktiviteter 

12.1. Läger 
Frågan om schnauzerläger diskuterades. Jan skulle kolla och ev förhandsboka i 
Eskilstuna. 
Diskuterades även om ett eventuellt samarbete med SSPK när det gäller läger 
2020 

12.2. Sponsring MH och BPH 
Styrelsen beslöt att sponsra MH och BPH med 300 kr under 2019 

13. Övriga frågor. 
Nytt tält till Ronden ska införskaffas 
Upplägget av Årets hund diskuterades. 

 
 



 
14. Nästa Möte 

25 April kl 19.00 

 
 
 

15. Mötets avslutning  
Ordförande Jan avslutade mötet och tackade alla för visat intresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare   Ordförande   
Sylvia Johansson   Jan Hockart 

 
 
 
 
 
Justerare 
Ida björklund 

 
 
 
 
 
 
 


