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Medverkande: Jan Hockart, Ida Björklund,Lena Lindberg, Maggan Delborn, Ingela 
Melinder  
Förhindrade: Anki Thörnestad, Anne Svensson, Karin Björklund, Maria Ringbom 

Dagordning 
1. Mötet öppnas: Ordförande Jan hockart öppnade mötet 
2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes med 2 punkter som tas under övrigt. 
3. Val av justeringsperson: Till att justera Protokollet utsågs Ida Björklund 
4. Föregående 

protokoll 4.1. 2020-
04-21 
4.1.1.Anmälan gåvomedlemsskap: Skrivelse om gåvomedlemskap kommer att läggas i 

uppfödargruppen på facebook 
4.2. 2020-05-04 : Protokollet från 4 maj är justerat. 
4.2.1. Logotyp: Info om ny logotype publiceras i kommande schnauzerblad. 

5. Rapporter 
5.1. Ekonomi: postgiro 51000, sparkonto 
59000 20 stycken vill ha sponsring för gjord 
HD-röntgen 4 gåvomedlemskap har kommit in 
5.2. Kontakt med PSK: Jan har skickat brev till PSK "pinscher schnauzerklubben i Tyskland" 
om ev omläsning av HD bilder. Jan ska kontakta Bo Skalin om eventuell finansiering om det blir 
aktuellt att genomföra. Avvaktar svar från PSK 
5.3. SSPK: 
5.3.1. Styrelsemöte: Styrelsemötet den 27/5 är framskjutet 
5.3.2. Mentalgruppen: Jan har försökt få ihop ett möte med övriga klubbars 
mentalgrupper. Sammanställning gällande BPH/MH 
20 % av schnauzer har gjort antingen BPH eller MH fördelat på 15 BPH 5 

MH av övriga raser inom SSPK så har 
3 % av dvärgschnauzer gjort något av testen 
10 % av dvärgpinscher och pinscher 8 % 
5.3.3.Samtal med Bodo Bäckmo: Se punkt 
5:2 
5.4. Avelskommittén: Har inte så mycket på agendan för tillfället. Efterlyser arbetsordning om 
vad som ingår i deras uppdrag. SSPK arbetar med detta och det kommer en arbetsordning 
som kommer att gälla alla rasgruper under SSPK. Fick tips om att de kan gå igenom och 
uppdatera schnauzerfoldern. De planerar även ev ett uppfödarmöte via programmet ZOOM 
5.5. Utställningsgruppen: Planerar inför nästa års RONDEN 

: 5.6. Sponsring: Inga nya sponsorer 
5.7. Schnauzerbladet: Publiceras kommande vecka. 
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6. Skrivelser 

6.1. SKK angående utställningsstopp: Utställningsstopp fram till 31 augusti 2020 
6.2. Inkommen skrivelse gällande Årets hund. 
Årets hund 2020 slopas eftersom det pga av corona inte finns så många tävlingar att 
anmäla till. Förslag inkommit på att man ska kunna tillgodogöra sig både poäng och titlar 
från 2020 till årets hund 2021. 
Styrelsen hade omröstning gällande detta. 
Förslag att man får tillgodoräkna sig poäng från 2020 1 
röst Förslag att man får tillgodoräkna sig titlar från 2020 4 
röster 
Styrelsen beslöt att man till Åretshund 2021 får tillgodoräkna sig poäng för titlar tagna under 
2020. 
 

7. Bordlagda ärenden: Inga 
8. Återremitterade ärenden: Inga 
9. Nya ärenden: Inga 
10. Övriga frågor: Info om sponsring av HD måste förtydligas med att registrerad ägaren till 

hunden måste vara medlem i schnauzerringen samt om det är två ägare ska båda vara 
medlemmar. Hundens regnummer samt ägarens/ägarnas medlemsnummer skickas med 
begäran om sponsring. Sylvia 
gör förtydligande på hemsida samt i facebookgruppen 
 
Medlemsmöte via Zoom testas den 24 maj kl 19. Inbjudan läggs på facebook 
 

11. Nästa möte via Zoom den 15/6 kl 19 Sylvia skickar ut länk till mötet 
 

12. Mötets avslutande: Ordförande Jan tackade alla samt avslutade mötet 
 
 
 
 
 
Ordförande Jan Hockart   Sekreterare Sylvia Johansson 
 
 
 
 
Justerare Ida Björklund 

 


