
Protokoll från schnauzerringens telefonmöte 2018-11-28  

Närvarande: Karin Björklund, Ida Björklund, Jan Hockart, Lena Lindberg, Anki Thörnestad, Sofia 

Florén, Carola Selin-Sabel 1-4 samt 9, Caroline Molin 6-13.  Lämnat förhinder: Anne Svensson, Sylvia 

Johansson och Kikki Tiestö, 

1. Karin Björklund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Ida Björklund. Jan Hockart för protokoll  

3. Dagordningen godkändes  

4. Avelskommitten: Carola informerade om SSPK:s avelskonferens där också Maggan Delborn, Ida 

Björklund och Anki Thörnestad deltagit. Bland annat hade nyttan av DNA profil diskuterats och man 

menar att nyttan är ringa eller ingen. Viktigare frågor att hantera är problemet med kryptosider och 

juvertumörer. Pinscherklubben är intresserade av ett samarbete i HD frågan och har sagt sig vilja ha 

kontakt med schnauzerringen för en gemensam insats. 

5. Ekonomisk rapport: plusgiro: 46000 kr Bankkonto 59000 kr. Medlemsantal 6 färre än förra året vid 

samma tidpunkt - 7 färre gåvomedlemskap + 2 när det gäller familjemedlemskap. Kalendrarna är nu 

finansierade med ett 80-tal sålda. 

Eventuellt kvarstående fråga; Ordförande Kikki skriver i uppfödargruppen på facebook om 

gåvomedlemskap samt infobrev.  

6. Schnauzerbladet: Ny redaktör för tidningen är Caroline Molin, som hälsades välkommen. Karin 

pratar med Sylvia om att bjuda in Caroline till uppfödargruppen mm. Caroline siktar på utgåva en 

gång in månaden. Julnumret kommer ut till den 16/12. Caroline kommer att besöka 

Stockholmsutställningen och ta lite bilder, vilka kan publiceras i julnumret tillsammans med 

reportage. Jan erbjöd sig att hjälpa till med texter om så behövs. Caroline har varit i kontakt med 

Vetris, Arken Zoo, Brattpets och Royal Canine angående sponsring. Kommer att ha ett telefonmöte 

med Brattpets angående sponsringen nästa år. De annonser som Brattpets missat i år kan föras över 

till nästa år förslagsvis. Brattpets önskar en annons på hemsidan. Diskuterades ny logga. Caroline har 

kontakter angående detta liksom reflexer. Hon håller kontakt med Lena angående detta och Lena 

konfererar med Kikki i frågan.  

7. Ronden: Eventuellt blir det en domarändring. I övrigt inget nytt.  

8. Utställningsmontrar: Ny rollup beställd. I övrigt har montern samma design som tidigare. SSPK får 

höra av sig om de önskar något material i montern. Anki vill diskutera en ny text till foldern, vilket tas 

upp på ett senare möte. 

9. Årsmöte 2019: Årsmötet hålls den 23 Februari 2019. Kikki kollar lokaler.  

10. Årets hund: Idas förslag till ändring av statuter godkändes. Det skall läggas ut på hemsidan före 

My Dog och kommer att gälla 2019-01-01 tom 2022-12-31. Förslag som kommit upp om att öka 

poängen för HD avslogs med motivering att läget  är oklart i HD frågan.  

11. Övriga frågor: Material till verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 skall 

skickas in så snart som möjligt. 

12. Nästa möte: Vecka 50.  

13. Mötetsavslutning: Ordförande Karin avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.  



  

  

 

Sekreterare   Ordförande   Justerare  

Jan Hockart   Karin Björklund  Ida Björklund 




