
Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte den 9 januari 2019 
 
Närvarande: Sylvia Johansson, Jan Hockart, Ida Björklund, Karin Björklund, Anki Thörnestad, Lena Lindberg,  
Carola Sabel 1-4, Anne Svensson, Caroline Molin 
Återbud: Sofia Florén, Kikki Tiestö 
 

 

1. Mötets öppnande 
Karin Björklund hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

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

3. Godkännande av föredragningslista 
Dagordningen godkändes med ett tillägg, punkt 15 prislista 

4. Avelskommittén 
Gruppen ska träffas fredagen den 11/1 för att avtacka avgående medlemmen 

Reneé Östrand. De ska även gå igen hälsoenkäten. Ca 150 svar hade inkommit i 

slutet av november. 

Carola gav också en liten rapport från SSPK.s avelskonferens där hon och 

Maggan Delborn deltagit. 

Det har också inkommit en förfrågan från Bodo om att införskaffa en 

årsprenumeration av SBK.s avelsdata 

Jan Hockart är intresserad av att gå på SKK.s avelskonferens. 

5. Ekonomisk Rapport 
Sparkassa 59000. Giro 50800.  

Det finns några kalendrar kvar att sälja. Vi ligger 2300 kr plus när det gäller 

dessa 

6. Schnauzerbladet: 
Caroline satsar på att ge ut ett nr i månaden om det är möjligt. Resultat från MY 

dog kommer i nästa nummer samt hon ska försöka få tag på lite bilder. Caroline 

ska också skissa på ett förslag på ny logga till schnauzerringen. Den gamla är 

inte så bra att använda när det kommer till att använda logga på diverse 

reklamprodukter. 

7. Ronden 2019 
Inget nytt förutom att schnauzerringen kommer att få ha en egen domare. Vi 

ska även hjälpas åt att ragga sponsorer till utställningen 

8. Montrar: 
Anki rapporterade att det varit väldigt många om varit och besökt 

schnauzerringens monter på Stora Stockholm, och även på My Dog. Många som 

varit intresserade av att köpa rasen.  
 

 

 



9. Årsmöte/handlingar:  
Handlingarna är snart klara. Saknas lite i verksamhetsberättelsen. Lena tar på 

sig att skriva ut handlingarna när dessa är klara och tar med till årsmötet. 

Årsmötet blir i studiefrämjandets lokal i Jönköping.  

Kikki har förhandsbokat 5 dubbelrum på samma hotell som vid förra årsmötet. 

10. Valberedning 
Ett namnförslag kom upp som vi ska be nuvarande valberedning ta kontakt med. 

11. SSPK.s styrelsemöte. 
Anki Thörnestad går på styrelsemötet den 20/1. Jan Hockart är även intresserad. 

Till SSPK.s fullmäktigemöte 3 mars går 

Karin Björklund, Ida Björklund, Jan Hockart, Lena Lindberg och Anki Thörnestad 

12. Sponsorer: 
Caroline har några sponsorer på gång som hon träffat på Stora Stockholm. 

Avtalet med Bratpets behöver uppdateras. 

Vilka regler ska gälla för de sponsorer som sponsrar Ronden.  

13. Subventionering 2019. 
Ett förslag till 2019 års subventionering har kommit fram. Det gäller att 

schnauzerringen subventionerar uppfödare som ger gåvomedlemskap till sina 

valpköpare med 100 kr/ny valpköpare. 

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget. 

14. Årets hund: 
Ca 20 anmälningar till årets hund har kommit in till dags dato. En påminnelse 

ska läggas på facebooksidan. 

15. Prislista: 
Ett förslag på prislista gällande annonsering på hemsidan diskuterades.  

Styrelsen beslöt att listan ska publiceras på hemsidan samt att den ska börja 

gälla 1 mars 2019. 

16. Övriga frågor: 
Ida tog upp frågan om vi ska vara med och göra reklam på djurens dag 24/25 

augusti 2019. Hon är villig att ställa upp. 

Ida tog även upp en förfrågan från pinschersektionen om att anordna 

gemensamma föreläsningar. 

17. Nästa möte: 

5 februari kl 19 00 

18. Mötets avslutning: 

Karin Björklund avslutade mötet och tackade alla för ett givande möte. 

 

 

 

Sekreterare  Mötesordförande                    Justerare 

Sylvia Johansson  Karin Björklund                     Ida Björklund 


