
 

 

 

Protokoll från schnauzerringens telefonmöte 20180514 
 
 
 
Medv:  Karin Björklund, Sylvia Johansson, Lena Lindberg, Jan Hockart, Anne Svensson,  Carola Selin Sabel (4), 
Ida Björklund 
Ej medv. Kikki Tiestö, Anki Thörnestad, Sofia Florén 

 

1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Karin B öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av justeringsperson  
Till att justera protokollet valdes Ida Björklund 

3. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes  

4. Avelskommittén 
Avelskommitten vill adjungera en person till avelkommitten för att hjälpa till 

med arbetet med HD frågan.  

Styrelsen beslöt att tillstyrka förfrågan. 

Röntgenbilder på C hundar ska tas in. Ägarna till dessa ska få en förfrågan om 

att lämna fullmakt till avelskommitten för att kommittén ska kunna begära in 

röntgenbilderna. 

Även röntgenbilder på A-B hundar behövs som jämförelse. Dessa bilder skickas 

till Carola eller Renée 

Avelskommitten ska ha ett möte i juni för att gå igenom hälsoenkäten som 

sedan ska skickas ut till hösten 

5. Ekonomisk Rapport 
Sparkonto 59000 sparkassa 36000 

Medlemsantalet fler än vid förra året samma tidpunkt. 

En ny uppfödare har betalt in till uppfödarregistret 

6. Schnauzerbladet 
Det senaste numret har kommit ut 

7. Ronden 
Ida rapporterade att det hade blivit en lyckad dag med många anmälningar. Ida 

kommer att skriva resultatlistan som kommer att publiceras på hemsidan samt 

på facebooksidan. Datum för nästa års Ronden är bestämd. Egna 

placeringsskyltar ska tillverkas till nästa år. Blir i form av schnauzer. 

8. Läger 
Anki har tryck ut PM om lägret 



 

 

 

 

9. Den nya datalagen /GDPR 
Styrelsen beslöt att resultatlistor ligger uppe på hemsidan i 6 månader. Sedan 

tas de bort. Alla gamla listor raderas. 

Jan gör ett utkast på registerförteckning 

10. Policy för schnauzerringen 
Policyn är klar och ska läggas upp på hemsidan 

11. Marknadsföringsbladet 
Bordläggs till nästa möte 

12. Övriga frågor. 
En fråga om att trycka upp kassar med schnauserloggan togs upp. För att få det 

bra behöver den gamla loggan göras om i vektorgrafik. Ida tillsammans med 

Emma tittar på detta. 

Kom även ett förslag på att göra en helt ny logga. 

13. Nästa Möte 
Karin ska be Kikki lägga upp förslag på datum för nästa möte i styrelsen 

facebookgrupp. 

14. Mötets avlutning 
Karin tackade alla för ett bra möte och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

Sylvia Johansson  Karin Björklund Ida Björklund 

 

 

 

 

 

 

 

 


