
Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte den 5 Februari 2019 
 
Närvarande: Kikki Tiestö, Sylvia Johansson, Jan Hockart, Ida Björklund, Karin Björklund, Anki Thörnestad, Lena 
Lindberg,  Carola Sabel 1-4, Anne Svensson 1-10, Sofia Florén 
 
 

 

1. Mötets öppnande 
Kikki Tiestö 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 

4. Avelskommittén 
Gruppen har träffats och avtackad Renée som lämnar avelskommitten. De har 

även tittat på hälsoenkäten. De har fått in ca 160 svar. De kommer att fortsätta 

att arbeta med den fram till årsmötet. 

5. Ekonomisk Rapport 
Sparkassa 59000. Giro 56360.  

Det finns 5 kalendrar kvar att sälja. Vid mötets hållande har 13 uppfödare inte 

betalat in sin avgift till klubben. Påminnelse ska skickas ut. 

Antalet medlemmar är -10 om man jämför med samma tidpunkt förra året. 

6. Schnauzerbladet: 
Redaktören deltog inte i mötet. 

7. Ronden 2019 
Avtalen med domarna är klara och utskickade. Dags att boka boende. 

8. Årsmötet: 
Ingvar Wogenius ställer upp som mötesordförande. 

Diskuterades också vem som skulle göra vad. 

9. Sponsorer:  
Sponsoravtalen ska uppdateras. 

Kikki kollar med Hundgott och Bratpetts 
 

10. Årets hund: 
Rosetter är beställda. 

Dåligt med anmälningar i år. 32 på utställningssidan och 12 på arbetssidan. Ida 

skulle skriva ihop en text och lägga på facebooksidan om av lägga ner årets 

hund för att få in synpunkter från medlemmarna. Diskuterade även ett annat 

upplägg. T.ex samarbete med SSPK 

11. Prislista: 
Lite justeringar gjordes. Kommer att läggas på hemsidan efter årsmötet 



12. Övriga frågor: 
Ida skickar ut vinnarmail till årets hundvinnarna och bifogar inbjudan till 

årsmötet. Kikki kollar med Berit om komplett förslag av styrelse för 2019 

13. Nästa möte: 
Årsmötet den 23/2 kl 12. 

14. Mötets avslutning: 

Kikki avslutade mötet och tackade alla för ett givande möte. 

 

 

 

Sekreterare  Mötesordförande                    Justerare 

Sylvia Johansson  Kikki Tiestö                                    Ida Björklund 


