
 
 

Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte 23 maj 2019 

Närvarande: Jan Hockart, Lena Lindberg, Karin Björklund, Sylvia Johansson, Carola Selin Sabel 1-

4. 

Lämnat förhinder: Ida Björklund, Ingela Melinder, Anki Törnestad, Anne Svensson 

1. Mötets öppnande 

Ordförande jan Öppnade mötet 

2. Val av justerare: Till att justera protokollet valdes Karin Björklund 

3. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes 

4. Avelskommittèn: 

4.1:RAS: Gruppen planerar ett möte 2 juni för att gå vidare med RAS.  

En fråga är skickad till SLU om hur man går vidare med frågan om kryptochider. 

4.2: HD-Rapporten- Hur jobba vidare: Diskuterades om man skulle ta fram en lista med 

kontrollpunkter för röntgen av HD. Avelskommitten motsätter sig detta. De anser att det är 

SKK.s ansvar. 

HD-rapporten är publicerad på uppfödarsidan på facebook. 

4.3: Hanhundslistan: Avelskommitten ska titta på om vilka krav som kan ställas på de 

hanhundar som publiceras på listan, samt vilka uppgifter som ska efterfrågas. Att ha sin 

hanhund på listan ska vara gratis för medlem i Schnauzerringen. Övriga ska betala 150 kr. 

4.4: Uppfödarmöte: Ett uppfödarmöte planeras till i höst. Datum ej bestämt. 

5. Schnauzerbladet: 

5.1: Jubileumsnummer: Jan har börjat med detta nummer och behöver hjälp av någon som 

varit med i klubben i 25 år. Bilder och text efterlyses. Ett upprop om detta läggs i 

uppfödargruppen på facebook 

5.2: BPH: Jan ska försöka göra en analys av BPH-diagrammet och vad det visar för 

egenskaper på hunden som även ska publiceras i tidningen som beräknas komma ut före 

midsommar 

6. Ekonomisk rapport: Sparkonto 59 000 kr, plusgiro 62 900 kr. 

17 medlemmar fler än förra året samma tidpunkt. Några fler familjemedlemskap samt ca 20 

gåvomedlemskap. 

3 sponsringar av BPH är utbetalade 

7. Administration 

7.1: Sponsoravtal: Klubben har avtal med hundgott 

7.2 : Ny sponsor: Citypet 

8. MT: Ska läggas ut länk på hemsidan som informerar om hur MT går till. Sylvia ordnar detta. 

9. Ronden: En anmälan har kommit in.  

10. PR/Info: 

10.1: Logotype: Förslag ska tas in från medlemmarna som sedan ska presenteras på 

kommande årsmöte för beslut om vilket förslag som ska användas.  

10.2: Hemsida. Inget att rapportera 

10.2: Aktivitetskalender: Sylvia har lagt upp en aktivitetskalender på hemsidan 

11. Jubileumsmiddag: Kuvertavgift 200 kr. Klubben subventionerar med 80 kr /kuvert. Dryck 

betalas enskilt. Carina Rapp kommer att som en programpunkt under middagen att berätta 

om sin tid i schnauzerringen. 

12. Medlemsaktiviteter: 

12.1 Läger: Datum bestämdes till 20-22 september. 

12.2 Sponsring av BPH MH. Beslöts att även MT ska sponsras under året. 



 
 

 

13. Övriga frågor: 

Jan informerade lite om att det finns pengar att hämta från Studiefrämjandet när man 

ordnar aktiviteter. De ska i så fall hållas som studiecirkel. Pengarna ska sökas lokalt. Jan ska 

ta reda på mer om hur man kan göra. 

14. Nästa möte: 17 juni kl. 19.00 

15. Mötet avslutande: Ordförande Jan avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Jan Hockart   Sekreterare Sylvia Johansson 

 

 

 

 

 

Justerare Karin Björklund 

 

 

 

 

 

 

 


