
 
 Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte 2019-04-25 
 
Närvarande: Jan Hockart, Ida Björklund, Sylvia Johansson, Karin Björklund, Lena Lindberg, Ingela 
Melinder, Carola Selin Sabel (4) 
Lämnat förhinder: Anki Törnestad, Anne Svensson 

 
1. Mötets  öppnande 

Ordförande Jan öppnade mötet  
2. Val av justeringsperson  

Ida Björklund utsågs till att justera protokollet 

3. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan justerades med 2 extra punkter. Punkt 12 prislista samt punkt 
13 en fråga om styrelsens facebookgrupp 

4. Avelskommittén  

4.1. RAS 
Avelskommitten ska ha möte den 5 maj för att slutföra RAS. Den skickas sedan 
ut till styrelsen för att de ska kunna lämna synpunkter 
De har också tittat lite på kryptochismens nedärvning 

4.2. HD 
Presentation av HD arbetet den 11 maj. Jan, Karin Åström och Maggan Delborn 
går på denna 

4.3. Presentation av Avelskommitténs och dess arbete 

5. Schnauzerbladet 

5.1. Vårnummer: Jan har gjort ett koncept för bladet. Inbjudan till ronden ska läggas 
in. Även reklam för de olika sponringarna. 

6. Ekonomisk Rapport  
plusgiro 57700 kr, sparkonto 59000 kr 
En sponsring av BPH har inkommit och utbetalts 
Även 2 delbetalningar av adobe illustrator 
medlemsantal 11 mer än samma tidpunkt förra året. 

7. Administration 

7.1. Arkivering 
Lena sparar den ekonomiska redovisningen i 10 år sedan slängs den 
Sylvia har protokoll från 2014 hemma hos sig. 

7.2. Sponsorsavtal 

7.2.1. Brattpets-Lägger inte några pengar på sponsring i år 

7.2.2. Hundgott- 

7.2.3. Nya sponsorer-Agria sponsrar i Eskilstuna 

7.3. Ändring av inloggning till telefonmöte 
Ny inloggning är klar 

7.4. SSPK styrelsemöte- Jan går på mötet 

7.4.1. Motion juniorcert- Jan tar upp frågan på mötet  

7.4.2. MT – Jan kollar på mötet 
 
 



 
 
 

8. Ronden  
Inbjudan är omgjord med den gamla loggan. Inga anmälningar har kommit in 
hitintills. Sista anmälan 5/8 

9. PR/info 

9.1. Logotype - Styrelsen har fått den vektoriserade logotypen av förra redaktören. 
Styrelsen betalar hennes återstående abonnemang av illustrator i 10 månader 
Styrelsen beslöt att fortsätta med den gamla loggan tills en ny har tagits fram. 

9.2. Hemsida 

9.2.1. Genomgång av och uppdatering av all text 
Alla sidor verkar OK 

9.2.2. Eventuell modernisering 

9.2.3. Aktivitetskalender 
Sylvia kollar om det går att få till någon aktivitetskalender på sidan. 

10. Jubileum 

10.1. Jubileumsmiddag i samband med Ronden- Plats bokad för 30 personer, 
Kan utökas. Styrelsen beslöt att subventionera maten med 60kr/kuvert 
Ev förslag på programpunkt vid middagen kommer att efterlysas i nästa 
nummer av schnauzerbladet 

11. Medlemsaktiviteter 

11.1. Läger- Anki tittar på vilken helg som skulle passa i september 

11.2. Sponsring MH och BPH- Fortsätter 

12. Prislistan: Styrelsen beslöt att inte lägga prislistan på hemsidan. 

13. Styrelsens facebookgrupp: Diskuterades om valberedningen skulle vara med i 
gruppen 
Styrelsen beslöt att valberedningen inte skulle vara med i gruppen. 
Jan informerar de berörda  

14. Övriga frågor 
Jan är kontaktman med studiefrämjandet. Han ska skicka ut vilka aktiviteter som 
man kan söka bidrag för.  
Ida hade fått en fråga om styrelsen hade nominerat en uppfödare till 
Hamiltonplaketten. Styrelsen svarade att de inte hade gjort detta 
 

15. Nästa Möte- 23 maj kl 19 

16. Mötets avslutning  
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 
 
Ordförande Jan Hockart  Sekreterare Sylvia Johansson 

 

 

Justerare Ida björklund 


