
Protokoll från schnauzerringens telefonmöte 2018-10-23 

Närvarande: Kikki Tiestö 2-13, Karin Björklund, Ida Björklund, Jan Hockart, Sylvia Johansson, 

Lena Lindberg, Anki Törnestad, Anne Svensson, Carola Selin-Sabel 1-4. 

Lämnat förhinder: Sofia Florén 

1. Karin Björklund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Ida Björklund 

3. Dagordningen godkändes 

4. Avelskommitten:  

Carola informerade lite om vad som gicks igenom på uppfödarmötet 20/10. Hon 

passade även på att tacka alla från styrelsen som varit med samt berätta deltagarna 

varit nöjda med mötet. 

På mötet hade det diskuterades om att lämna in en motion till FCI om att ha egna hd 

avläsare, men eftersom detta måste godkännas från SKK så är det inte aktuellt att 

skicka in motionen. 

Det diskuterades om länsstyrelsen i Skånes tolkning av jordbruksverkets föreskrift om 

avel med C-höfter. 

Diskuterades om Dna-profiler av avelshundar. Detta är INTE något som styrelsen 

ställer sig bakom. 

Infoblad/Välkomstbrev finns att ladda ner på hemsidan för uppfödarna att skicka 

med sina valpköpare. 

Till nästa uppfödarmöte fanns det önskemål om att bjuda in Sylvia Hammarlind för 

att tala om färgkombinationer 

Margareta Delborn skriver ett referat från uppfödarmötet 

Den 13 Januari 2019 kommer det att anordnas en schnauzeraktiveringsdag på Skövde 

hundskola. 

5. Ekonomisk rapport: 

postgiro: 40000 kr Bankkonto 59000 kr. 

Medlemsantal 2 mindre än förra året vid samma tidpunkt 

- 7 mindre gåvomedlemskap 

+ 3 när det gäller familjemedlemskap 

Ordförande Kikki skriver i uppfödargruppen på facebook om gåvomedlemskap samt 

infobrev. 

6. Schnauzerbladet: 

Nuvarande redaktör tar en paus från tidningen. Annons om ny redaktör läggs på 

facebook. 

7. Ronden: 

Inget att rapportera 

 



8. Utställningsmontrar: 

Ny rollup ska göras. Den ska även kunna användas utomhus. Diskuterades vad som 

behöver beställas till gåvopåsarna.  

9. Årsmöte 2019: 

Beslöts att ha årsmötet i Jönköping den 23 Januari 2019. Kikki kollar lokaler. 

10. Valberedningen: 

Valberedningens förslag lämnas in när allt är helt klart. 

11. Övriga frågor: 

Påminnelse om att göra verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 

2019 

12. Nästa möte: 

28 November kl 1900 

13. Mötetsavslutning 

Ordförande Kikki avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

Sylvia Johansson  Kikki Tiestö  Ida Björklund 

 

 

 


