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Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 

2018.  

Styrelsens sammansättning  

Ordförande   Kikki Tiestö  

Vice ordförande   Karin Björklund  

Sekreterare  Sylvia Johansson 

Kassör   Lena Lindberg  

Ledamot  Sofia Florén 

Ledamot  Ida Björklund 

Ledamot  Anne Svensson 

Suppleant 1   Anki Thörnestad 

Suppleant 2   Jan Hockart 

 

 

Arbetsutskott, AU   

Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till 

AU.   

  

Avelskommitté     

Sammankallande  Carola Selin Sabel  

Ordinarie   Karin Åström 

                                                           Reneé Östrand 

Adjungerad fr o m maj  Margareta Delborn 

 

 

 

 

  

  

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 2018 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och 

Renée Östrand. I augusti 2018 adjungerades Margareta Delborn till avelskommittén 

för att förstärka i RAS arbetet. Vårt fokus har legat på utvärdering av RAS, statistik 

kring HD-status, MH- och BPH samt sjukdomsstatistik från Agria. Vi har haft 1 fysiskt 

möte och 5 telefonmöten under året. 

I augusti skickades 800 hälsoenkäter ut till schnauzerägare och ca 200 adresser 

nådde inte fram, efter SKK:s ägarregister. 160 enkäter har skickats in.  

Efter uppfödares önskan om att avelskommittén ska anordna ett uppfödarmöte på 

hösten genomfördes i Göteborg uppfödarmöte den 20 oktober där temat var RAS, 

hälsoenkät, genomgång av dagsläget i antalet röntgade hundar, antalet som 

genomgått MH eller BPH, samt övriga frågor. På eftermiddagen höll Boel Niklasson 

en föreläsning om möjligheter att bredda avelsbasen genom import och export av 

avelsmaterial (hundar eller sperma). 20 personer deltog på mötet.  

10 november åkte Carola Selin Sabel och Margareta Delborn på SSPK:s 

avelskonferens i Rotebro Stockholm. Programmet handlade om DNA-tester, 

föreläsare Göran Andersson SLU. Anatomi, föreläsare Patric Ragnarsson. 

Uppfödning förr och nu, kennel Argenta, tre generationer.  

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer: Maria Eklöf och Ingvar Wogenius  

Revisorssuppleanter Rune Nilsson och Berndt Hellberg   

  

Valberedning  

Valberedningen har bestått av Berit Jansson 

  



 

Schnauzerringens Verksamhetsberättelse 2018 

 

Sammanträden och möten  

Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden inklusive 

konstituerande. Alla genomfördes som telefonmöten. Samtliga protokoll har efter 

elektronisk justering lagts ut på hemsidan. Samt 1 AU möte 

 

Representation . 

Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Ida Björklund, 

Lena Lindberg, Boel Niklasson, Birgitta Andersson, Marie Johansson  

 

Medlemsutveckling   

Antalet medlemmar den 2017-12-31 uppgick till 380 (329 helbetalande medlemmar, 

32 familjemedlemmar, 19 gåvomedlemskap). 2018-12-31 uppgick antalet 

medlemmar till 375 (319 helbetalande medlemmar, 36 familjemedlemmar, 20 

gåvomedlemskap). Det är en nettominskning med 5 medlemmar (-10 helbetalande, 

+4 familjemedlemmar, +1 gåvomedlemskap).  

 

Medlemsinformation  

Schnauzerbladet under 2018 

Schnauzerbladet är en webbaserad tidning, och medlemmarna har tillgång till 

tidningen dels genom schnauzerringen.se och dels genom schnauzerringens 

Facebook-sida. Planen var att det skulle bli fyra nummer. 

Schnauzerbladet utkom med två nummer, april och december under 2018. Tema för 

aprilnumret var fästingmedel. Under större delen av året saknades redaktör för 

Schnauzerbladet. Decembernumret skrevs av vår nya redaktör som fick många 

uppskattande ord för sitt fina arbete.  

För 2019 är det fortsatt planerat med minst fyra nummer per år men målet är att få ut 

ett nummer per månad. 

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.  

Caroline Molin, redaktör för Schnauzerbladet. 
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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 2018 genomfördes den 11 maj, även detta året på Vilsta camping i 

Eskilstuna. Detta anordnades tillsammans med övriga SSPK raser. Det var totalt 40 

st Schnauzrar anmälda, 17 svarta och 23 p/s. Förra året så var det totalt 24 (12+12) 

så det var en stor ökning. Domare var Charlotta Mellin och Ringsekreterare var 

Anette Persson och Kristin Östlund. Förutom de vanliga klasserna så hade vi Dagens 

bästa huvud, Dagens bästa svans, Dagens bästa trimning, Dagens gladaste 

Schnauzer, Dagens bästa steg, parklass och Barn med hund. Tack vare alla 

sponsorer så hade vi ett väldigt fint prisbord. 

Dagens sponsorer var: 

Brattpets 

Mälardalens Rör 

Four Friends 

Ulrika Hjort, hundgodisfickor 

Hundgott 

Agria 

Möllers Bil, Västerås 
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Valphänvisning och omplacering  

 

Helene Nordlöf har under året varit ansvarig för valphänvisning och omplacering. 

5 hundar har varit anmälda för omplacering och 1 hund för att få tillfälligt hem. 

 

Under 2018 har 21 kennlar haft valpförmedling. 

3 kennlar har haft 3 kullar och 3 kennlar har haft 2 kullar, övriga en kull var. 

Om antal kullar stämmer går ej att garantera då kennlarna varit dåliga att återkoppla 

om planerade parningar blivit av i realiteten. 

Födda valpar via valpförmedlingen kan inte heller garanteras då kennlarna även här 

varit dåliga på att återkoppla om tikarna har gått tomma eller hur många valpar som 

fötts. 

Totalt registrerade i SKK  

Peppar och salt 73 st (varav 8 importer)                    Svart 75 st (varav 1 import 

 

  

PR-verksamhet och medlemsaktiviteter 

• Schnauzerringen hade en monter på My Dog, Göteborg i januari 2018 och på 

Stockholm Hundmässa i december 2018, båda med stalltema som inredning. 

Där fanns en informationsfolder om rasen. Många foldrar delades ut till 

intresserade besökare. Till Stockholm Hundmässa användes vår nytillverkade 

roll-up. Schnauzerkalender 2019 med bilder tagna av Schnauzerringens 

medlemmar, fanns också till försäljning.  

 

• Schnauzerringen sponsrade hyran för ringträning inför kommande 

utställningar med schnauzrar i Luleå.  

• Årsmöte ägde rum den 24 februari i Jönköping. Flera medlemmar deltog 

• Schnauzerläger ägde rum den 14–16 september på Domarudden i 

Åkersberga. 17 deltagare provade på bl a agility och rallylydnad. 

Schnauzerringen sponsrade instruktörerna  

• Glöggpromenad i Bjurum ägde rum den 25 november. Schnauzerringen gav 

bidrag till glögg mm. 37 personer och 34 schnauzrar deltog i olika aktiviteter 

• Glöggpromenad i Fulltofta mellan Höör och Hörby ägde rum den 9 december. 

Schnauzerringen gav bidrag till glögg mm. 38 personer med schnauzrar deltog 

i promenaden 

• 3 trimkurser annonserades på hemsidan 

2018 års aktiviteter har annonserats på Facebook och på hemsidan. 
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Schnauzerlägret i Åkersberga 14 -16/9 

22st deltagare med 17st hundar. Deltagarna kom från Lund i söder till Östersund i 
norr. Man fick prova på: Rapport, Agility och rallylydnad. 

Micke från Bratt`s Pet hade en föreläsning om kloklippning. 

Lördagkvällen avslutades med en middag till självkostnadspris. De som höll i lägret 
blev bjudna på maten 

Lägret var gratis för deltagarna och ledarna deltog utan kostnad. 

 

 

Montrar 

MyDog och Stora Stockholm 

Med egen rasmonter har vi kunnat visa upp rasen på ett sätt som gör rasen rättvisa. 

Många har stannat och frågat om rasen och blivit intresserade. 

Det har varit många frågor om de olikheter som är mellan de olika schnauzerraserna, 
Dvärg, Riesen och Schnauzern. 

Många vet inte att Schnauzern existerar. 

Många foldrar har delats ut till intresserade. 

 

 

 

SSPK  

  

Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat/dropboxat samtliga protokoll till 

SSPK.   

  

Ekonomi   

Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar på 

årsmötet.  
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Slutord  

Under 2018 beslutade styrelsen att en del av Schnauzerringens intäkter ska gå till 

medlemsaktiviteter. Ringträning, Schnauzerläger och glöggpromenader har haft 

många deltagare. Vi riktar ett särskilt tack till alla som har ordnat dessa aktiviteter. 

Schnauzerbladet har under året endast kommit ut med två nummer. 

Decembernumret gjordes av vår nya redaktör och blev mycket uppskattat. 

Infobladet om Schnauzerringen som färdigställdes under året, finns nu att ladda ner 

för uppfödare och nyblivna schnauzerägare. 

Vi välkomnar flera nya uppfödare och hoppas på ett erfarenhetsutbyte mellan nya 

och redan etablerade uppfödare. 

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 Göteborg och Stockholm.  

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till Schnauzerringens år 2018. 

 

 

Sponsorer 2018 

  

 

 

 
Hundgott 
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Styrelsen för schnauzerringen 2018 

 

 

 

Kikki Tiestö    Karin Björklund 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

Sylvia Johansson   Lena Lindberg 

Sekreterare    Kassör 

 

 

Sofia Florén    Ida Björklund 

Ordinarie ledamot   Ordinarie ledamot 

 

 

 

Anne Svensson   Anki Thörnestad 

Ordinarie ledamot   Suppleant 1 

 

 

Jan Hockart 

Suppleant 2 

 


