Verksamhetsberättelse
Schnauzerringen 2020.
Digitalt årsmöte den 27 februari, 2021.

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed
sin berättelse för verksamhetsåret 2020.
Styrelsens sammansättning
Ordförande 		
Vice ordförande
Sekreterare 		
Kassör 		
Ledamot 		
Ledamot 		
Ledamot 		
Suppleant 1 		
Suppleant 2 		

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

Arbetsutskott, AU

Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och
kassör till AU.

Avelskommitté
Sammankallande
Ordinarie 		
-”-			

Margareta Delborn
Carola Selin Sabel
Karin Åström

Utställningsgrupp

Utställningsansvarig har Ida Björklund varit.

Medlemsombud, valphänvisning och omplacering

Ulrika Hjort har varit medlemsombud samt omplaceringsombud. Anki
Thörnestad har bistått uppfödare och (blivande) hundägare att samordna
och förmedla inkomna frågor, inkl. valphänvisningar.
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Webbmaster

Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida
och domän. Hon har dessutom varit administratör för Schnauzerringens Facebookgrupper samt styrelsens interna Facebookgrupp. Hon har vidare varit ansvarig för
utformningen av Schnauzerkalendern.

Avelskommittén

Vi som arbetat med Avelskommittén är Margareta Delborn, Carola Selin Sabel och
Karin Åström. Vårt fokus har varit att ta fram statistik för vår ras samt att följa upp
arbetet med RAS.
Vi har också, sedan i höstas, administrerat HD-bilder för avläsning i Tyska PSK,
hållit ett digitalt uppfödarmöte samt bevakat HD-utvecklingen i rasen.
På grund av den rådande Coronapandemin har inga fysiska möten kunnat hållas.
Avelskommittén har under året haft ca 8 digitala möten och ett fysiskt möte
under två dagar i januari hos Carola i Skara.
För övrigt har vi deltagit i arbetet med HD-utvecklingen genom kommunikation
med SKK och andra berörda parter.
Nyregistreringarna har under året har varit 103 st PS och 61 st S. Ett uppfödarmöte
anordnades via Zoom.
På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat genomföra många av de saker vi
önskat.
Avelskommittén
Margareta Delborn, Carola Selin Sabel, Karin Åström

Revisorer

Ordinarie revisorer: Ingvar Wogenius och Monika Johansson
Revisorssuppleant: Ulf Tillbom och Boel Niklasson

Valberedning

Valberedningen har bestått av Sara Berg, Marie Johansson och Martin Eriksson
med Sara Berg som sammankallande.
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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
Medlemsantal
Fullbetalande
Familj, extra, ungdom
Gåvomedlemsskap
TOTALT

2019-12-31
335
38
36
409

2020-12-31
368
37
37
442

Förändring
33
-1
1
33

Medlemsinformation
Schnauzerbladet under 2020

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 2020. Under året fick Schnauzerbladet en ny och proffsig redaktion med Camilla Skoglund som chefredaktör och
Emma Svensson som grafisk designer. Camilla och Emma har producerat nummer
5 och 6 och det har blivit ett lyft för tidningen. Som redaktör för Nr 1-4 nummer
vikarierade Jan Hockart, som nu fortsätter som ansvarig utgivare. Medlemmar har
medverkat med text och bilder.
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Digitala informationskanaler

Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda
populära, nätbaserade kanaler. Här kan Schnauzerringen snabbt få ut information
till många medlemmar. Båda kanalerna är öppna, utan krav på medlemskap.
Facebookrepresentationen har under året gjorts om så att den stora öppna
FB-gruppen döptes om till Schnauzerringen Forum och en FB-sida - Schnauzerringen – med fast information skapades. Dessutom skapades en ny FB-grupp ”Schnauzertrick”, som ger möjlighet att visa upp filmer på olika trick och lydnadsmoment för bedömning av en grupp med trickgranskare i vilken ingår Agneta
Hjelm, Susanne Lindros, Sylvia Johansson och Jan Hockart. De som under december och till och med den 15 januari redovisat 15 godkända trick fick ett fint diplom
och också en rosett ”Trick 2020” (gäller medlemmar).
Under året fick vi en ny möjlighet till medlemsinformation genom att vi anslöt oss
till styrelseportalen REDUCA, från vilken vi har möjlighet att enkelt kunna skick
e-post och SMS till alla medlemmar. Denna har nyttjats till bland annat att skicka
ut fyra st nyhetsblad med information från styrelsen till medlemmarna.

Ronden

Ronden 2020 ställdes in då den inte gick att genomföra på grund av pandemin.
Planerade exteriörbedömningar ställdes också in av samma skäl.
Utställningsgruppen
Ida Björklund

Valphänvisning och omplacering

Ulrika Hjort har varit medlemsombud samt hjälpt till med omplacering. Antalet permanent omplacerade hundar har varit 7 st och en hund har blivit tillfälligt omplacerad. Anmälda för omplacering har 9 st varit.
Anki Thörnestad har bistått uppfödare och blivande hundägare att samordna och
förmedla inkomna frågor, inkl. valphänvisningar. Totalt har 35 st kontakter noterats.
Under 2020 har 14 valpkullar inklusive planerade/gjorda parningar annonserats på
hemsida. Antalet annonserade kullar är mindre än föregående år vilket kan förklaras av att efterfrågan har varit mycket stor.
Totalt registrerade kullar i SKK under året har varit 25 st från 19 st uppfödare.
Av de registrerade valparna var 103 st peppar och salt (varav 7 importer) och 61 st
svarta (varav 2 importer).
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PR-verksamhet och medlemsaktiviteter
•

•
•
•
•

•
•
•

På MyDog i Januari, 4 dagar hade vi en egen rasmonter med 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. Det delades också ut
ett stort antal informationsblad till intresserade. Vi deltog i hundparaden och
visade upp schnauzern. För montern ansvarade Anki Thörnestad med hjälp av
Iris Törngren.
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.
Det gick inte att genomföra något schnauzerläger på grund av pandemin.
Vår FB-aktivitet med schnauzertrick blev populär och fick snart över 200
medlemmar.
Ett första trevande försök med en digital medlemsträff via Zoom genomfördes
med 20 deltagare. Senare gjordes en trimträff via Zoom som förtjänstfullt genomfördes av Maria Ringbom och Sara Berg. Den drog 28 deltagare och höll på
i drygt två timmar.
Trimkurser har annonserats på hemsidan och FB.
Vår nya logotyp har implementerats och har fått ett bra mottagande.
Vår nya redaktion har förutom med Schnauzerbladet också bidragit med att
skapa en ny grafisk profil som bland annat ses på våra nyhetsblad, diplom och
informationsblad.

Medlemssponsring

Under året har klubben sponsrat följande aktiviteter:
HD-röntgen med 500:BPH, MH och MT med 300:Gåvomedlemsskap med 100:Vi har också gjort en överenskommelse med Parma som ger 10% medlemsrabatt
på hela sortimentet inklusive sliparbeten.
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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 digitala styrelsemöten som rasklubbarna har varit
inbjudna till.
I en skrivelse till SKK har SSPK informerat om resultaten från HD-Zentrales omläsning av röntgenbilder. Skrivelsen har behandlats av SKK:s Avelskommitté, som
har remitterat den vidare till röntgengruppen. Ytterligare svar har inte kommit
efter detta.

Ekonomi

Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar.

Slutord

Verksamheten har i hög grad präglats av pandemin som till stor del har omintetgjort all verksamhet som vi hade redovisat i verksamhetsplanen. Det har dock i
någon mån kunnat kompenseras av de digitala aktiviteterna varav decemberutmaningen blev en succé tillsammans med trimträffen. Planerna för det nya verksamhetsåret är osäkra och får åtminstone det första halvåret i huvudsak inriktas på
digitala aktiviteter.

Jan Hockart			
Anki Thörnestad		
Sylvia Johansson
Ordförande			Vice ordförande		Sekreterare
Lena Lindberg		
Ida Björklund			
Anne Svensson
Kassör				Ordinarie ledamot		Ordinarie ledamot
Ingela Melinder		
Ordinarie ledamot		

Maria Ringbom 		
Suppleant 1			

Karin Björklund
Suppleant 2
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Sponsor 2020

Bilagor
•
•

Resultaträkning 2020
Balansräkning 2020
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