
          Protokoll från schnauzerringens styrelsemöte den 21 januari 2020 
 

 
Medverkande: Jan Hockart, Lena Lindberg, Ida Björklund, Sylvia Johansson, Karin Björklund, 
Carola Selin-Sabel (1-4) 
Ej medverkande: Maria Ringbom, Anne Svensson, Ingela Melinder, Anki Thörnestad. 
 
Föredragningslista:  
1. Mötets öppnande:  

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

Till att justera protokollet valdes Ida Björklund  
3. Godkännande av föredragningslista:  

Godkändes med att Ronden lades till som punkt 8 
4. Avelskommittén: 

Informerade om att anmälan till avelskonferensen i mars ska vara inne före årsmötet  
samt om vad konferensen skulle handla om.  
Styrelsen beslöt att låta hela avelskommittén åka till avelskonferensen till en kostnad av 
6400 kr + reseersättning 
4.1. Uppfödarmöte: Nästa uppfödarmöte blir till hösten. Förmodligen i oktober. 

Diskuterades vad det skulle handla om. 
4.2. Synpunkter motioner: Gicks igenom 

5. Schnauzerbladet  
5.1. Nummer 1/20:  

Referat från My Dog. Text samt inbjudan till korning. Lite artiklar från Agria etc. 
Sista dag för inlämning av material 31 januari 2020 

6. Ekonomi: postgiro 59000, bankgiro 59000kr 
6.1. Rapport:  

11 kennlar har betalt i uppfödaravgift till dagens datum. Medlemsantal 409 st. 34 
mer än vid samma tidpunkt föregående år. Varav fullbetalande +16, familjemedlem 
+2, gåvomedlemskap + 16.  
En kalender finns osåld. Kalendrarna har gett ett plus på 4500 kr. 

6.2. Sponsring:  
2020 år sponsring är utlagd på hemsidan samt på facebook. 

6.3. Bokslut:  
Är inskickat till revisorerna. 

7. Administration  
7.1. Sponsorsvård  

7.1.1. Sponsorspaket är under framställning 
8. Ronden:  

Ronden ligger som evenemang på facebook. Kommer att bli den 16 maj i Vilsta. 
Telefonmöte med SSPK tisdag 28/1. 

9. Årets hund:  
Kommit in resultat i 7 kategorier när det gäller den arbetande sidan. Inte så många 
inskickade resultat när det gäller utställning. Men alla kategorier har fått en vinnare. 
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10. Årsmöte 
10.1. Kallelse:  

Ligger ute på hemsidan och på facebook. Ska justeras med tider. 
10.2. Förtäring:  

Kommer att finnas lättare förtäring från kl 10.30 
10.3. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner: Är klara 
10.4. Stadgar:  

Förslag på nya stadgar ligger ute på hemsidan 
10.5. Styrelseförslag till årsmöte: 

Förslag till värdegrund kommer att diskuteras på årsmötet 
10.6. Motioner 

Hänvisning omeriterad: 
Hänvisning HD C: 
Styrelsen har skrivit svar på båda motionerna 

11. PR/info  
11.1. Aktivitetskalender:  

Är uppdaterad 
11.2. Rapport rasmonter:  

Jan rapporterade om många besökare vid My Dogs rasmonter 
11.3. Rapport från SSPK.s styrelsemöte 19/1 

-SSPK föreslår införande av juniorchampionat (inoff) 
-Schnauzerringen är ensamma om att ha ökat medlemsantal under 2019 
-Rapportering till SSPK från rasklubbar och arbetsgrupper ska ske enligt Google-   
formulär 
-I samband med ronden 2020 anordnar SSPK exteriörbeskrivning 
-Man tar fram en prischeck motsvarande en fri anmälan till SSPK.s utställning 
-Pinscherklubben tar bort HD-restriktioner 
-Uppfödarklass valpar tas bort från utställning 
-Juniorhandling kommer att ha en final på sista utställningen 
 

11.4. Värdegrundsarbete:  
Handlingsplan finns hos SSPK. Arbetet ska påbörjas 

12. Medlemsaktiviteter: 
 Diskuterades om att anordna 2 medlemsmöten under året. 

13. Övriga frågor.  
Inga 

14. Nästa Möte:  
Nästa möte blir årsmötet. 

15. Mötets avslutning: 
Ordförande Jan avslutade mötet.  

 
 
 
Ordförande Jan Hockart   Sekreterare Sylvia Johansson 
 
 
 
Justerare Ida Björklund 


