
Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte 2019-09-30 

Närvarande: Jan Hockart, Karin Björklund, Ingela Melinder, Anki Thörnestad, Lena Lindberg, 

Sylvia Johansson, Ida Björklund 

Ej närvarande: Anne Svensson, Maria Ringbom 

1. Mötets öppnande: Ordförande Jan öppnade mötet och hälsade välkommen 

2. Val av justeringsperson: Ida Björklund 

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes utan ändringar 

4. Avelskommittén: Ingen rapport 

5. Schnauzerbladet: Jan arbetar med julnumret. Beslöts att priset för Julhälsningar i 

bladet kostar samma som förra året. 

6. Ekonomi: Plusgiro 70800 kr, Sparkonto 59000 kr 

8 personer har begärt sponsring av BPH 

Medlemsantal 11 mindre än vid samma tidpunkt förra året 

7. Administration: 

7.1: Sponsorvård: Ida och Martin har lite idéer om detta. T.ex att de får 

schnauzerkalendern. De vill också ha en speciell sponsormeil. Webbmaster fixar 

detta. 

7.2: Utveckling av SKK.s IT system: Det är önskvärt att vi får möjlighet att kunna logga 

in i medlemsregistret och göra mailutskick via detta lika SBK "Medlem online"". 

8. Rapport från Ronden: Arbetet har börjat inför nästa år. Det har kommit in mycket 

positiv respons på årets arrangemang. Ida har gjort ett kanonjobb. 

9. Årets hund: Statuterna för utställning måste revideras. Styrelsen ska komma med 

förslag som ska gälla från 2020. Klubbas på årsmötet 2020 

10. Årsmöte:  

10.1: 2 förslag på stad för årsmötet. Örebro eller Stockholm. Jan kollar på lokal i 

Stockholm och återkommer med plats. Årsmötet hålls den 22 februari 2020 

10.2: Stadgar: Nya stadgar ska gäla från 2020. Beslut tas på årsmötet. Inga större 

förändringar.  

11. PR/Info: 

11.1: Pristävling logotype: Inga förslag har kommit in 

11.2: Aktivitetskalender: Fungerar bra 

11.3: Rasmonter: SSPK vill att alla underliggande klubbar ska he en gemensam 

monter. Schnauzerringen säger Nej till detta. Vi har redan bokat egen i Stockholm 

och Göteborg  

12. Jubileum: Rapport från jubileumsmiddagen som var mycket trevlig. 20 personer hade 

anmält sig.  

13. Medlemsaktiviteter: 

Rapport från schnauzerringens läger. 20 vuxna med 15 hundar hade varit med. Alla 

var jättenöjda. Deltagarna fick prova på lite av varje. T.ex rallylydnad, 

utställningsträning mm. God mat serverades och det blev mycket schnauzerprat. 

14. Rapport från SSPK.s styrelsemöte: 

Anteckningar från mötet är utskickade till styrelsen 

Jan rapporterade om att en motion om tilläggsyrkande att omläsning av HD ska ske 



utanför norden har gått igenom. 

Motion om att begränsa antalet certifikat som en hund kan ta har röstats ner 

Samma gäller motionen om juniorcertifikat 

Styrelsen diskuterade även ett brev som inkommit gällande kraven för 

valphänvisning. Jan åtar sig att svara brevskrivaren och publicera svaret i 

schnauzerringens uppfödargrupp på facebook. 

15. Övriga frågor: Inga 

16. Nästa möte: 22 oktober kl 19.00 

17. Mötets avslutning: Jan tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Jan Hockart  Sekreterare Sylvia Johansson 

 

 

 

 

 

Justerare Ida Björklund 

 


