
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2019-10-22   
Närvarande: Jan Hockart, Karin Björklund, Lena Lindberg, Anne Svensson, Sylvia Johansson, Ida Björklund 
Ej närvarande: Representant från avelskommittén, Ingela Melinder, Anki Thörnestad, Maria Ringbom 

 
 
Föredragningslista:  
1. Mötets öppnande: Ordförande jan H öppnade mötet och hälsade välkommen till mötet 
2. Val av justeringsperson: Till att justera protokollet utsågs Ida B 
3. Godkännande av föredragningslista: Föredragningslistan godkändes 
4. Avelskommittén 

4.1. RAS 
Styrelsen beslöt att godkänna den RAS som presenterades på uppfödarmötet 19/10 

4.2. Uppfödarmöte 
Mötet gick bra med bla intressant föredrag om tumörsjukdomar på hund. RAS 
presenterades också. Har kommit många positiva kommentarer om mötet på t.ex 
facebook. 
 

5. Schnauzerbladet  
5.1. Julnummer 6/19: Utgivningsdatum blir efter stockholmsutställningen. Jan ska 

påminna om att man kan sätta in julannonser. 
6. Ekonomisk Rapport: Sparkassa 59000 kr. Plusgiro 67300 kr. 11 BPH har subventionerats. 

Inga MH eller MT. T.o.m slutet av september är medlemsantalet +6 
7. Administration  

7.1. Sponsorsvård: Ida B spånar på olika slags sponsring. Sponsring av enbart enskilda 
aktiviteter. T.ex ronden. Eller helårssponsring av klubben 

8. Årets hund: Ida gör färdigt statuterna som sedan ska läggas ut på facebook för 
medlemmarna att läsa. Beslut om nya statuter tas sedan på årsmötet 2020. Dessa nya 
statuter ska gälla från 1 januari 2020 

9. Årsmöte 
9.1. Lokal och tid: 

Beslöts att hålla kommande årsmöte på brukshundklubben i Örebro den 22 
februari/2020 

9.2. Stadgar 
SSPK.s nya stadgeförslag ska läggas ut på hemsidan så att medlemmarna får ta del 
av dem. 

10. PR/info  
10.1. Pristävling logotype 

Inga förslag från klubbmedlemmarna har kommit in. Jan har fått bilder på båda 
färgerna som ska vara underlag till ny logga. 

10.2. Aktivitetskalender: Inget nytt 
10.3. Rasmonter: inget nytt  

11. Medlemsaktiviteter: Glöggpromenad anordnas av schnauzer i väst 23 november. Ett 
BPH anordnas av Mari Johansson under hösten  

12. Övriga frågor. 
Nekrolog över Lotta Sunde i nästa nummer av schnauzerbladet 
Diskuterades ett mail om en förkortad webbadress som har kommit till Ida och Sylvia 
från medlem 
SSPK.s utskick om inventarielistan diskuterades. Jan ber Anki kolla om där finns något 
som kan sparas.  

13. Nästa Möte: 25 november kl 19.00 
14. Mötets avslutning: Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet 



 
 

 

 

Ordförande Jan Hockart   Sekreterare Sylvia Johansson 

 

 

 

Justerare Ida Björklund 


