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Schnauzerringens Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2019.
Styrelsens sammansättning
Ordförande 		
Vice ordförande
Sekreterare 		
Kassör 		
Ledamot 		
Ledamot 		
Ledamot 		
Suppleant 1
Suppleant 2

Jan Hockart
Karin Björklund
Sylvia Johansson
Lena Lindberg
Anki Thörnestad
Ida Björklund
Anne Svensson
Ingela Melinder
Maria Ringbom

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

Carola Selin Sabel
Karin Åström
Margareta Delborn

Utställningsgrupp
Utställningsansvarig har Ida Björklund varit
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 2019 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och
Margareta Delborn. Vårt fokus har legat på utvärdering av RAS, statistik kring HD-status, MH- och BPH samt sjukdomsstatistik från Agria och Folksam. Vi har haft 2 fysiska
möten och 5 telefonmöten under året.
Efter uppfödares önskan om att avelskommittén ska anordna ett uppfödarmöte på
hösten genomfördes i Stockholm uppfödarmöte den 19 oktober där temat var RAS.
Tillsammans med Maija Lena Eloranta avelskommittén SKK, presenterade vi ett nästan färdigt RAS dokument. På eftermiddagen föreläste onkolog Henrik Rönnberg om
malignt melanom och lymfom som är det som sticker ut på både Agria och Folksams
sjukdomsstatistik hos schnauzern.
Vår reviderade RAS godkändes vid SKK:s avelskommittés möte i november.
Avelskommittén
Carola Selin Sabel, Karin Åström, Margareta Delborn
Revisorer
Ordinarie revisorer: Maria Eklöf och Ingvar Wogenius
Revisorssuppleant: Berndt Hellberg
Valberedning
Valberedningen har bestått av Sara Berg och Marie Johansson
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Sammanträden och möten
Styrelsen har under året genomfört 13 protokollförda sammanträden inklusive konstituerande. Alla utom konstituerande genomfördes som telefonmöten. Samtliga protokoll har efter elektronisk justering lagts ut på hemsidan.
Representation
Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Ida Björklund, Lena
Lindberg, Karin Björklund, Jan Hockart och Martin Eriksson.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar den 2018-12-31 uppgick till 375 (319 helbetalande medlemmar,
36 familjemedlemmar, 20 gåvomedlemskap). 2019-12-31 uppgick antalet medlemmar
till 409 (335 helbetalande medlemmar, 38 familjemedlemmar, 36 gåvomedlemskap).
Det är en nettoökning med 34 medlemmar (+16 helbetalande, +2 familjemedlemmar,
+16 gåvomedlemskap).
Medlemsinformation
Schnauzerbladet under 2019
Schnauzerbladet är en webbaserad tidning, och medlemmarna har tillgång till tidningen dels genom schnauzerringen.se och dels genom schnauzerringens Facebook-sida.
Schnauzerbladet utkom med sex nummer under 2019. Tema för årets Schnauzerblad
har varit jubileumsåret (25 år). Under större delen av året saknades ordinarie redaktör
för Schnauzerbladet. Nr 1/2019 skrevs av Caroline Molin. Som redaktör för resterande
5 nummer vikarierade Jan Hockart. Medlemmar har medverkat med text och bilder.
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.
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Ronden
Ronden 2019 genomfördes den 31 augusti, även detta år var vi på Vilsta camping i
Eskilstuna. Schnauzerringen anordnade denna dag tillsammans med övriga specialklubbar inom SSPK. Till utställningen hade införskaffats ett nytt sekretariattält.
Vi hade ett av dom största startfälten på mycket länge och det var väldigt roligt. Vi
hade totalt 42st schnauzrar anmälda, 11 svarta och 31 p/s. Förra året var det totalt 40
(17+23) anmälda.
Schnauzerringens funktionärer denna dag var:
Domare 		
Öystein Eikeseth från Norge.
Ringsekreterare
Gunilla Sandström och Åse Rönnblom.
Förutom de vanliga klasserna hade vi Parklass, Uppfödargrupp, Barn med hund och
Juniorhandling.
Tack vare alla sponsorer så hade vi ett väldigt fint prisbord.
Sponsorer var:
CityPet
Hundgott
Agria Djurförsäkring
Möllers Bil, Västerås
Kontors Profilen – e-handel med personlig service
Trollö – ledarskap & finans
4dogs
Stort tack alla medlemmar för att ni är med och gör denna dag så trevlig, hjälper varandra och håller ett fint och glatt humör runt ringen. Tack för 2019!
Utställningsgruppen/Ida Björklund
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Valphänvisning och omplacering
Helene Nordlöf har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) hundägare att samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och omplaceringshänvisningar.
Två hundar har varit anmälda för omplacering och en hund för att få tillfälligt hem.
Under 2019 har 19 kennlar haft valpförmedling och 33 planerade/gjorda parningar har
anmälts till valpförmedlare eller enbart till webbmaster, men hur många parningar som
gjorts i realiteten går ej att rapportera då alla planerade parningar inte återrapporterats.
Totalt registrerade kullar i SKK är 24 st från 20 st uppfödare. Av valparna var peppar
och salt 65 st (varav 4 importer) och svart 95 st (ingen import).
PR-verksamhet och medlemsaktiviteter
•

•
•

•
•

På MyDog i Januari, 4 dagar och på Stora Stockholm i december, 2 dagar hade vi
en egen rasmonter, där vi hade många besökare. En del kände igen schnauzern
sedan de var små och andra visste inte att rasen fanns. Vårt mål var att visa upp
rasen och ge information. Ett mått på hur många vi personer vi pratade med är att
på Stora Stockholmsutställningen delade vi ut 100 informationsblad till intresserade personer.
Schnauzerkalender 2020 med bilder tagna av Schnauzerringens medlemmar togs
fram med två bilder på varje uppslag. Kalendern har skickats till våra sposorer med
tack för deras bidrag.
I september hade vi ett helgläger på Vilsta sporthotell för våra medlemmar. Vi
började på fredagen med gemensam grillning på kvällen. På lördagen var det vardagslydnad och rallylydnadsträning med avslutande middag på Vilsta restaurang.
Söndagens aktiviteter bestod i utställningsträning och nosework. På lägret deltog
21 personer och 16 hundar.
Tre trimkurser har annonserats på hemsidan och FB.
I anslutning till Ronden arrangerades en jubileumsmiddag på Vilsta café och restaurang med 21 anmälda. Middagen sponsrades av klubben. I samband med middagen berättade Boel Niklasson, Carina Andersson Rapp m fl om klubbens historia
och rasens utveckling.
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SSPK
Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat/dropboxat samtliga protokoll till
SSPK. SSPK har informerats om vår verksamhet inför deras styrelsemöten. Vi har
varit representerade på de styrelsemöten som rasklubbarna har varit inbjudna till.
Ekonomi
Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar.
Uppdrag från årsmötet 2019
Styrelsen fick av årsmötet 2019 två uppdrag:
1. En begränsning vad gäller certifikat för juniorer, där önskemålet var att begränsa
dessa till maximalt tre stycken. Frågan behandlades i två motioner vid SKKs Kennelfullmäktige varför styrelsen ansåg frågan redan väckt med detta.
Den ena avsåg just begränsningen och den andra handlade om ett införande av
ett juniorcertifikat, vilket i princip skulle kunna ge samma effekt. Den första drogs
tillbaka och den andra togs upp till beslut och avslogs.
2. Översyn vad gäller avgifter för icke medlemmar vid deltagande i av Schnauzerringen anordnade eller sponsrade aktiviteter. Styrelsen har diskuterat frågan, men
kommit fram till att inte förändra praxis för detta, vilket innebär inget krav på medlemsskap för dessa. Motivet för detta är att vi istället skall använda aktiviteterna till
att värva nya medlemmar.
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Slutord
Styrelsen har under året fattat beslut om sponsring utöver medlemsaktiviteter för nästa verksamhetsår:
• medlemmar som gör MH eller BPH samt MT med sina schnauzrar med 300 kronor.
• medlemmar som gör HD-röntgen med sina schnauzrar med 500 kronor.
• uppfödarlistans uppfödare som ger gåvomedlemskap till nya medlemmar med 100
kronor per ny medlem.
Vid SKKs presentation av HD-rapporten i maj var avelskommittén representerad av
Karin Åström och Maggan Delborn. Dessutom deltog som representanter för SSPK
Monica Håkansson och Jan Hockart. Ett flertal frågor togs upp av våra representanter.
HD-rapporten har kommenterats i Schnauzerbladet Nr 3/19. Schnauzerringens avelskommitté och styrelse har aktivt deltagit i SSPKs arbete med frågan.
Schnauzerringens FB-grupp har som vanligt varit mycket aktiv med allt från vardagshändelser och trimråd till avelsfrågor och föreningsfrågor. Inläggen har för det mesta
präglats av den glada och positiva schnauzeranda (Schnauzer = glad och positiv) som
råder både där, vid utställningsringen och andra aktiviteter. Det är en bra utgångspunkt för kommande arbete med värdegrund.
Styrelsen riktar med detta ett varmt tack till våra medlemmar, uppfödare, sponsorer
och funktionärer.

Jan Hockart				Karin Björklund			Sylvia Johansson
Ordförande				V ordförande				Sekreterare
Lena Lindberg			Anki Thörnestad			Ida Björklund
Kassör				Ordinarie ledamot			Ordinarie ledamot
Anne Svensson			Ingela Melinder			Maria Ringbom
Ordinarie ledamot			Suppleant 1				Suppleant 2
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Sponsorer 2019

