
 Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte 2019-12-30 
 
Medverkande: Jan Hockart, Lena Lindberg, Maria Ringbom, Sylvia Johansson, Anki 
Thörnestad, Karin Björklund, Maggan Delborn 1-4, Karin Åström 1-4 
Förhindrade: Ida Björklund, Ingela Melinder, Anne Svensson 
 
 
Föredragningslista:  
1. Mötets öppnande  

Ordförande Jan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna 
2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lena Lindberg  
3. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes med tillägg under övriga frågor  
4. Avelskommittén 

4.1. Uppfödarmöte (nästa uppfödarmöte) 
Nästa uppfödarmöte eventuellt till hösten 2020. 

4.2. Synpunkter motioner 
2 inkomna motioner gällande avelsfrågor diskuterades. Beslöts att Jan skulle skriva 
förslag på styrelsens svar till årsmötet. 

5. Schnauzerbladet  
5.1. Nummer 1/20 

Jan vill ha in förslag på Tema för numret. Referat från My dog kommer. Jan har 
även fått en kandidat som är villig att hjälpa till med schnauzerbladet 

6. Ekonomi 
6.1. Rapport 

postgiro 64300 kr, sparkonto 59000 kr. Kalendern har gett ett plus på 3000 kr. Finns 
fortfarande några nummer kvar. 15 BPH har sponsrats Inga MH sponsrade under 
året. Medlemsantal plus 6 mer än förra året vid samma tidpunkt. 

6.2. Sponsring 
Beslut om sponsring 2020 

6.2.1. BPH, MH, MT sponsras med 300 kr 
6.2.2. HD sponsras med 500 kr 
6.2.3. Gåvomedlemsskap 100 kr /gåvomedlemskap. (Gäller uppfödare som är med 

på uppfödarlistan) 
6.3. Resebidrag monterpersonal 

Beslöts att utge resebidrag på 5000 kr till Anki Thörnestad för hennes resor 
gällande montrarna på Stora Stockholm samt my dog i Göteborg 

7. Administration  
7.1. Sponsorsvård 

Ringens sponsorer har fått var sin schnauzerkalender. Några nya sponsorer är på 
gång  

7.1.1. Sponsorspaket håller på att arbetas fram 
8. Årets hund 

Ett antal anmälningar har inkommit. Sista anmälan 15 januari. Påminnelse kommer att 
läggas på facebooksidan 
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9. Årsmöte 
9.1. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner skickas till Jan som redigerar ihop 

dom. 
9.2. Stadgar: De nya stadgarna som gäller från 2020 läggs på hemsidan efter årsmötet. 
9.3. Styrelseförslag till årsmöte 

9.3.1. Förslag till värdegrund från SSPK 
9.4. Motioner 

9.4.1. Hänvisning omeriterad Se punkt 4.2 
9.4.2. Hänvisning HD C Se punkt 4.2 

10. PR/info  
10.1. Aktivitetskalender: Rullar på 
10.2. Rasmonter: Anki efterlyste någon som kunde hjälpa till med att plocka ihop 

ringens rasmonter efter My Dog utställningen. Jan ställer upp och hjälper till. 
10.3. Värdegrundsarbete: Möte med SSPK i februari 

11. Medlemsaktiviteter  
Vi måste påminna om att det finns sponsring att hämta när man anordnar någon 
aktivitet. T.ex hjälp med hallhyra eller sponsring av fika. 

12. Övriga frågor.  
Kommit in en fråga om att publicera Sara Bergs och Maria Ringboms trimfilmer på 
hemsidan. Både Sara och Maria godkände detta. 
Maria hade ställt en fråga till försäkringsbolag om varför schnauzer ligger i en så hög 
riskklass när det gäller försäkring. Svaret hon fick var att rasen var liten numerärt och 
därför var underlaget för litet vid riskbedömning. 
Moa Persson som dömde schnauzer p/s på Stora Stockholm kan tänka sig att prata 
anatomi på ett medlemsmöte. 

13. Nästa Möte 
21 januari kl 19.00  

14. Mötets avslutning: Jan avslutade mötet och önskade Gott Nytt År  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Jan Hockart   Sekreterare Sylvia Johansson 
 
 
 
 
Justerare Lena Lindberg 

 


