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Ordförande Jan Hockart inledde årsmötet och hälsade alla välkomna  

1) Justering av röstlängd: 

Närvarande:  

Jan Hockart, Ida Björklund, Lena Lindberg, Monica Håkansson, Ingvar Wogenius, 

Martin Eriksson, Carola Selin-Sabel, Karin Åström, Anne Svensson, Margareta 

Delborn, Monika Johansson, Johnny Strömberg, Birgitta Andersson, Boel Niklasson, 

Caroline Spetz, Anki Thörnestad, Iris Törngren, Maria Borg, Veronica Lange, samtliga 

med rösträtt.  

2) Val av ordförande för årsmötet: 

lngvar Wogenius valdes till ordförande för mötet  

3) Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet:  

Jan Hockart utsågs att föra protokoll.  

4) Val av två̊ justerare/tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska 

justera protokollet: 

Till justerare valdes Monica Johansson och Karin Åström.  

5) Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar:  

Samtliga 19 närvarande är medlemmar med rösträtt.  

6) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst:  

Årsmötet har blivit utlyst enligt gällande stadgar.  

7) Fastställande av dagordningen:  

Föreslagen dagordning fastställdes.  

8) Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Godkändes av årsmötet, se bilaga 1–3. 
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9) Fastställande av resultat och balansräkning: 

Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkning.  

10) Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen: 

a) Ta upp till diskussion inom SSPK att begränsa antalet cert före två års ålder till tre. 

Styrelsen har inte agerat i frågan eftersom två motioner om detta har behandlats 

vid KF. Då ingen av motionerna gick igenom i Svenska kennelklubbens fullmäktige 

(en drogs tillbaka), beslutade årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att fortsatt bevaka 

frågan om införande av ett juniorchampionat.  

b) Se över avgifter för icke medlemmar, som deltager i aktiviteter anordnade av 

Schnauzerringen. 

Styrelsen har kommit fram till att inte kräva medlemskap vid aktiviteter, men att 

konsekvent utnyttja aktiviteterna till att informera om medlemskapet och arbetet i 

Schnauzerringen. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens ställningstagande i frågan och att 

uppdraget från föregående årsmöte därmed är slutfört. 

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter:  

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

12) A.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan (Bilaga 6) 

   Jan Hockart redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.  

  Beslutades att godkänna verksamhetsplanen med följande kompletteringar, att 

  styrelsen ser över Schnauzerringens informationsmaterial, en uppdaterad 

    folder är ett önskemål, samt att fortlöpande efterlysa material till  

    Schnauzerbladet i FB-gruppen. 

B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

  Årsmötet beslutade bibehålla avgifterna enligt följande: 
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  Fullbetalande medlem 300 kr 

  Familjemedlem 80 kr 

  Extra medlemskap 80kr 

  Gåvomedlemskap 150 kr 

C  Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

  Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till rambudget, vilket innebär 

  att budgeten är underbalanserad med 13.560:-, vilket motsvarar vinsten för  

  2019 (Bilaga 4).  

13) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i 

stadgarna. 

 

Till styrelsen valdes: 

Ordförande:  Jan Hockart  omval 1 år 

Ledamot:  Lena Lindberg omval 2 år 

Ledamot Sylvia Johansson omval 2 år  

Ledamot:  Ida Björklund  omval 2 år 

Ledamot: Ingela Melinder nyval 1 år  (Fyllnadsval efter Karin  

      Björklund) 

Suppleant 1: Maria Ringbom nyval 1 år 

Suppleant 2  Karin Björklund nyval 1 år 

Ledamöter med 1 år kvar är Anne Svensson och Anki Thörnestad. 

 

14) Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar:  

Ordinarie  lngvar Wogenius  omval 1 år 

Ordinarie  Monika Johansson  nyval 1 år 
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Suppleant  Ulf Tillbom    nyval 1 år  

Suppleant Boel Niklasson  nyval 1 år 

 

15) Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar:  

Sara Berg  Sammankallande  omval 2 år 

Marie Johansson    omval 1 år 

Martin Eriksson    nyval 1 år 

16) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. Punkterna 13–15 godkändes av 

årsmötet (Bilaga 5). 

17) Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor 
före årsmötet anmälts till styrelsen. 
 
A)  Styrelsens förslag till revidering av stadgar fastställda av Svenska  

Schnauzer Pinscherklubben 2019-12-16 att gälla från och med 2020-01-01. 
Beslutade årsmötet fastställa stadgarna. 
 

B) Styrelsens förslag till värdegrund enligt Svenska Schnauzer Pinscher klubben 
fastställda 2019-12-16. 
Beslutade årsmötet fastställa förslaget till värdegrund. 
 

C) Styrelsens förslag till ny logotype för Schnauzerringen 
Årsmötet beslutade att styrelsens förslag A ska bli den nya logotypen. Logotypen 
ska bearbetas av professionell grafisk designer för att den ska kunna användas i 
olika sammanhang och i alla format med bibehållen kvalitet. Tre varianter som 
utgår från förslag A (bilaga 7) ska publiceras på FB uppfödare för omröstning 
innan den fastställs. 
 

D) Motion 1 angående krav på avelsdjuren/valphänvisning exteriör (Monica  
Håkansson) 
Motionen diskuterades där motionärens krav på kvalitet vägdes mot kraven på att 
bibehålla den genetiska mångfalden i rasens förhållandevis smala avelsbas 
varefter årsmötet beslutade avstyrka motionen. 
 

E Motion 2 angående krav på avelsdjuren/valphänvisning HD (Monica Håkansson) 
Motionen diskuterades varvid kraven i motionen ansågs spegla utvecklingen i 
HD-statistiken och den oro som finns för denna. Det konstaterades också att 
arbete för att komma tillrätta med röntgen- och avläsningsproblemen pågår i 
samarbete med SSPK, SRK, SBK m fl och att detta arbete inte kommer att ge 
resultat på kort sikt. Styrelsen redovisade en egen undersökning av HD-röntgen 
under tiden 2018-04-01 tom 2019-12-31. Denna visar inga resultat från 
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avkommor A+C däremot har kombinationen B+B ett mycket dåligt utfall. 
Avkommor med i hunddata ej redovisad HD-status är litet men har i huvudsak ett 
bra resultat. Styrelsen och avelskommittén förordar analyser av genotyp enlig det 
system som har använts i HD-rapporten och som kan utläsas i ”Lathunden”. 

  Mot bakgrund av diskussionen beslutade årsmötet avstyrka motionen, men att 
frågan ska fortsatt diskuteras, närmast på kommande uppfödarmöte. 
  

18) Mötet avslutas 

Mötesordförande Ingvar Wogenius tackade deltagarna för ett bra genomfört 

årsmöte och förklarade mötet avslutat. 
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Schnauzerringens Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2019.  

Styrelsens sammansättning  

Ordförande     Jan Hockart  
Vice ordförande    Karin Björklund  
Sekreterare    Sylvia Johansson 
Kassör     Lena Lindberg  
Ledamot    Anki Thörnestad 
Ledamot    Ida Björklund 
Ledamot    Anne Svensson 
Suppleant 1    Ingela Melinder
Suppleant 2    Maria Ringbom
 
 
Arbetsutskott, AU   

Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till AU.   

Avelskommitté 
    
Sammankallande   Carola Selin Sabel  
Ordinarie     Karin Åström                                                            
    -”-   Margareta Delborn 
 
Utställningsgrupp

Utställningsansvarig har Ida Björklund varit
   
Medlemsombud, valphänvisning och omplacering  

Helen Nordlöf har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) hundä-
gare att samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och omplaceringshänvis-
ningar.   
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Webbmaster  

Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida 
och domän. Hon har dessutom varit administratör för Schnauzerringens öppna Face-
bookgrupp samt styrelsens interna Facebookgrupp. Hon har dessutom varit ansvarig 
för utformningen av Schnauzerkalendern. 
 
Avelskommittén  

Vi som arbetat i avelskommittén under 2019 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och 
Margareta Delborn. Vårt fokus har legat på utvärdering av RAS, statistik kring HD-sta-
tus, MH- och BPH samt sjukdomsstatistik från Agria och Folksam. Vi har haft 2 fysiska 
möten och 5 telefonmöten under året.

Efter uppfödares önskan om att avelskommittén ska anordna ett uppfödarmöte på 
hösten genomfördes i Stockholm uppfödarmöte den 19 oktober där temat var RAS. 
Tillsammans med Maija Lena Eloranta avelskommittén SKK, presenterade vi ett näs-
tan färdigt RAS dokument. På eftermiddagen föreläste onkolog Henrik Rönnberg om 
malignt melanom och lymfom som är det som sticker ut på både Agria och Folksams 
sjukdomsstatistik hos schnauzern.

Vår reviderade RAS godkändes vid SKK:s avelskommittés möte i november.

Avelskommittén
Carola Selin Sabel, Karin Åström, Margareta Delborn

 
Revisorer  

Ordinarie revisorer:  Maria Eklöf och Ingvar Wogenius  
Revisorssuppleant: Berndt Hellberg     

Valberedning  

Valberedningen har bestått av Sara Berg och Marie Johansson
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Sammanträden och möten  

Styrelsen har under året genomfört 13 protokollförda sammanträden inklusive konsti-
tuerande. Alla utom konstituerande genomfördes som telefonmöten. Samtliga proto-
koll har efter elektronisk justering lagts ut på hemsidan. 
 
Representation

Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Ida Björklund, Lena 
Lindberg, Karin Björklund, Jan Hockart och Martin Eriksson.  
 
Medlemsutveckling   

Antalet medlemmar den 2018-12-31 uppgick till 375 (319 helbetalande medlemmar, 
36 familjemedlemmar, 20 gåvomedlemskap). 2019-12-31 uppgick antalet medlemmar 
till 409 (335 helbetalande medlemmar, 38 familjemedlemmar, 36 gåvomedlemskap). 
Det är en nettoökning med 34 medlemmar (+16 helbetalande, +2 familjemedlemmar, 
+16 gåvomedlemskap).  

Medlemsinformation  

Schnauzerbladet under 2019
 
Schnauzerbladet är en webbaserad tidning, och medlemmarna har tillgång till tidning-
en dels genom schnauzerringen.se och dels genom schnauzerringens Facebook-sida. 

Schnauzerbladet utkom med sex nummer under 2019. Tema för årets Schnauzerblad 
har varit jubileumsåret (25 år).  Under större delen av året saknades ordinarie redaktör 
för Schnauzerbladet. Nr 1/2019 skrevs av Caroline Molin. Som redaktör för resterande 
5 nummer vikarierade Jan Hockart. Medlemmar har medverkat med text och bilder.

Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda po-
pulära, nätbaserade kanaler. Här kan Schnauzerringen snabbt få ut information till en 
stor del medlemmar. Båda kanalerna är öppna, utan krav på medlemskap.    
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Ronden
   
Ronden 2019 genomfördes den 31 augusti, även detta år var vi på Vilsta camping i 
Eskilstuna. Schnauzerringen anordnade denna dag tillsammans med övriga special-
klubbar inom SSPK. Till utställningen hade införskaffats ett nytt sekretariattält. 
Vi hade ett av dom största startfälten på mycket länge och det var väldigt roligt. Vi 
hade totalt 42st schnauzrar anmälda, 11 svarta och 31 p/s. Förra året var det totalt 40 
(17+23) anmälda. 

Schnauzerringens funktionärer denna dag var:
Domare   Öystein Eikeseth från Norge.                                                                                         
Ringsekreterare  Gunilla Sandström och Åse Rönnblom. 

Förutom de vanliga klasserna hade vi Parklass, Uppfödargrupp, Barn med hund och 
Juniorhandling. 

Tack vare alla sponsorer så hade vi ett väldigt fint prisbord. 
Sponsorer var:
CityPet
Hundgott 
Agria Djurförsäkring 
Möllers Bil, Västerås 
Kontors Profilen – e-handel med personlig service 
Trollö – ledarskap & finans 
4dogs 

Stort tack alla medlemmar för att ni är med och gör denna dag så trevlig, hjälper var-
andra och håller ett fint och glatt humör runt ringen. Tack för 2019!

Utställningsgruppen/Ida Björklund
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Valphänvisning och omplacering  
 
Helene Nordlöf har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) hund-
ägare att samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och omplaceringshänvis-
ningar.

Två hundar har varit anmälda för omplacering och en hund för att få tillfälligt hem.

Under 2019 har 19 kennlar haft valpförmedling och 33 planerade/gjorda parningar har 
anmälts till valpförmedlare eller enbart till webbmaster, men hur många parningar som 
gjorts i realiteten går ej att rapportera då alla planerade parningar inte återrapporte-
rats.

Totalt registrerade kullar i SKK är 24 st från 20 st uppfödare.  Av valparna var peppar 
och salt 65 st (varav 4 importer) och svart 95 st (ingen import).                                  

PR-verksamhet och medlemsaktiviteter

• På MyDog i Januari, 4 dagar och på Stora Stockholm i december, 2 dagar hade vi 
en egen rasmonter, där vi hade många besökare. En del kände igen schnauzern 
sedan de var små och andra visste inte att rasen fanns. Vårt mål var att visa upp 
rasen och ge information. Ett mått på hur många vi personer vi pratade med är att 
på Stora Stockholmsutställningen delade vi ut 100 informationsblad till intressera-
de personer. 

• Schnauzerkalender 2020 med bilder tagna av Schnauzerringens medlemmar togs 
fram med två bilder på varje uppslag. Kalendern har skickats till våra sposorer med 
tack för deras bidrag. 

• I september hade vi ett helgläger på Vilsta sporthotell för våra medlemmar. Vi 
började på fredagen med gemensam grillning på kvällen. På lördagen var det var-
dagslydnad och rallylydnadsträning med avslutande middag på Vilsta restaurang. 
Söndagens aktiviteter bestod i utställningsträning och nosework. På lägret deltog 
21 personer och 16 hundar.

• Tre trimkurser har annonserats på hemsidan och FB.
• I anslutning till Ronden arrangerades en jubileumsmiddag på Vilsta café och res-

taurang med 21 anmälda. Middagen sponsrades av klubben. I samband med mid-
dagen berättade Boel Niklasson, Carina Andersson Rapp m fl om klubbens historia 
och rasens utveckling.
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SSPK    

Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat/dropboxat samtliga protokoll till 
SSPK. SSPK har informerats om vår verksamhet inför deras styrelsemöten. Vi har 
varit representerade på de styrelsemöten som rasklubbarna har varit inbjudna till.
  

Ekonomi   

Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar.  

Uppdrag från årsmötet 2019

Styrelsen fick av årsmötet 2019 två uppdrag: 

1. En begränsning vad gäller certifikat för juniorer, där önskemålet var att begränsa 
dessa till maximalt tre stycken. Frågan behandlades i två motioner vid SKKs Ken-
nelfullmäktige varför styrelsen ansåg frågan redan väckt med detta.  
Den ena avsåg just begränsningen och den andra handlade om ett införande av 
ett juniorcertifikat, vilket i princip skulle kunna ge samma effekt. Den första drogs 
tillbaka och den andra togs upp till beslut och avslogs. 

2. Översyn vad gäller avgifter för icke medlemmar vid deltagande i av Schnauzer-
ringen anordnade eller sponsrade aktiviteter. Styrelsen har diskuterat frågan, men 
kommit fram till att inte förändra praxis för detta, vilket innebär inget krav på med-
lemsskap för dessa. Motivet för detta är att vi istället skall använda aktiviteterna till 
att värva nya medlemmar.
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Slutord

Styrelsen har under året fattat beslut om sponsring utöver medlemsaktiviteter för näs-
ta verksamhetsår:
• medlemmar som gör MH eller BPH samt MT med sina schnauzrar med 300 kronor. 
• medlemmar som gör HD-röntgen med sina schnauzrar med 500 kronor. 
• uppfödarlistans uppfödare som ger gåvomedlemskap till nya medlemmar med 100 

kronor per ny medlem.

Vid SKKs presentation av HD-rapporten i maj var avelskommittén representerad av 
Karin Åström och Maggan Delborn. Dessutom deltog som representanter för SSPK 
Monica Håkansson och Jan Hockart. Ett flertal frågor togs upp av våra representanter. 
HD-rapporten har kommenterats i Schnauzerbladet Nr 3/19. Schnauzerringens avels-
kommitté och styrelse har aktivt deltagit i SSPKs arbete med frågan. 

Schnauzerringens FB-grupp har som vanligt varit mycket aktiv med allt från vardags-
händelser och trimråd till avelsfrågor och föreningsfrågor. Inläggen har för det mesta 
präglats av den glada och positiva schnauzeranda (Schnauzer = glad och positiv) som 
råder både där, vid utställningsringen och andra aktiviteter. Det är en bra utgångs-
punkt för kommande arbete med värdegrund.

Styrelsen riktar med detta ett varmt tack till våra medlemmar, uppfödare, sponsorer 
och funktionärer.

Jan Hockart    Karin Björklund   Sylvia Johansson
Ordförande    V ordförande    Sekreterare

Lena Lindberg   Anki Thörnestad   Ida Björklund
Kassör    Ordinarie ledamot   Ordinarie ledamot

Anne Svensson   Ingela Melinder   Maria Ringbom
Ordinarie ledamot   Suppleant 1    Suppleant 2



Sponsorer 2019
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802417-0261

Råkenskapsar. l9-01-01 - l9-12-3I
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Balansrapport
Preliminär
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Utskrivel: 20-02-17

t0 II
Senaste vernr. 224
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NAT RESULTAT***
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 Lena Lindberg  Sida:  1(1)

 802417-0261  Resultatrapport  Utskrivet:  20-01-16

 Preliminär  08:36
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  222
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3013  Uppfödarregistret  10 500,00  10 500,00
 3110  Medlemsavgifter  106 100,00  106 100,00
 3111  Ronden  9 750,00  9 750,00
 3112  Uppfödarmöte  1 900,00  1 900,00
 3114  Övriga Intäkter  4 600,00  4 600,00
 3116  Kalender försäljning  17 940,00  17 940,00
 S:a Nettoomsättning  150 790,00  150 790,00

 S:a Rörelseintäkter mm  150 790,00  150 790,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4011  Medlemsavgifter SSPK  -32 500,00  -32 500,00
 4012  Ronden  -20 698,32  -20 698,32
 4013  Uppfödarmöte  -11 442,50  -11 442,50
 4015  Avelskommité  -7 479,32  -7 479,32
 4016  Avel Sponsring  -9 120,00  -9 120,00
 4017  Årsmöten  -13 001,20  -13 001,20
 4018  Övriga Direkta Kostnader  -14 916,00  -14 916,00
 4020  Kostnader Hundutställning  -8 887,63  -8 887,63
 4022  Kalender kostnader  -12 919,75  -12 919,75
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -130 964,72  -130 964,72

 Bruttovinst  19 825,28  19 825,28

 Övriga externa kostnader
 5420  Programvaror  -5 454,25  -5 454,25
 6110  Kontorsmateriel  -849,00  -849,00
 S:a Övriga externa kostnader  -6 303,25  -6 303,25

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -137 267,97  -137 267,97

 Rörelseresultat före avskrivningar  13 522,03  13 522,03

 Rörelseresultat efter avskrivningar  13 522,03  13 522,03

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  13 522,03  13 522,03

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  13 522,03  13 522,03

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  13 522,03  13 522,03

 Resultat före skatt  13 522,03  13 522,03

 Beräknat resultat  13 522,03  13 522,03



Revisionsberättelse

Vi har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Schnauzerringen för år 201fl.

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga fel.

En revision innebär att vi har granskat underlagen för belopp och annan information i

räkenskapshandlingarna. Vi har genom stickprovskontroller specialgranskat utvalda underlag för

utbetalningar.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen för att kunna bedöma om

r någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

-Föreningens bokslut är enligt vår mening upprättat i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

-styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi

tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-Vi noterar en god ordning i räkenskaperna.

Habo 2020-02-20

-/rf"r*0Y6*,tud
lngvar Wogenius

.%"b@
Maria Eklöf

I



200 kr

Summa intäkter 72 900 kr

Schnauzerringen
Rambudget
Årsmötet 2O2O-O2-22

lntäkter
Medlemsintäkter

U ppföda ravgifter

Annonser

Kalender

Övriga intäkter

Kostnader
Ronden

Avelskommittdn

Uppfödarmöten

Medlemssponsring

Utställningar

Programvaror

Årsmöte

övriga kostnader

2020

60 000 kr

9 000 kr

200 kr

3 500 kr

11 000 kr

13 000 kr

9 000 kr

25 000 kr

12 000 kr

4 000 kr

8 000 kr

4 000 kr

Summa kostnader 86 000 kr

lntä kter

Kostnader
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Verksamhetsplan 2020 för Schnauzerringen

Avelskommitten 
Verksamhetsplanen för 2020 är att anordna ett uppfödarmöte vår eller höst, samt be-
vaka utvecklingen av HD, MH och BPH. Vid uppfödarmötet avser vi att belysa någon 
viktig avelsfråga och det kommer också att ges god tid för att diskutera aktuella uppfö-
darfrågor. 

Avelskommittén
Carola Selin Sabel, Karin Åström, Margareta Delborn

Utställningsgruppen
Snart är utomhussäsongen igång igen och i år startar specialklubbarna upp med sina 
egna utställningar:

• Lördagen den 16maj 2020 kommer Schnauzerringen genomföra sin inofficiella 
utställning i Eskilstuna på Vilsta Sportfält.

• Söndagen 17maj kommer SSPK ha sin första utställning för året på Vilsta Sportfält. 
Så kom och var med på två härliga dagar i hundanda.    

Vi arbetar redan med sponsorer och räknar med att kunna erbjuda ett lika bra prisbord 
som 2019. Vi kommer att annonsera på Hemsidan, Facebook och Schnauzerbladet. 
Ronden kommer även att läggas ut som ett evenemang på Facebook. Hoppas att vi 
ses och får en trevlig dag tillsammans  
  
Utställningsgruppen
Ida Björklund, Martin Eriksson, Jonny och Monica Johansson
  
Uppfödarlistan
Uppfödarlistan på Schnauzerringen hemsida uppdateras under hela året av web-
master. Listan fungerar som en reklamplats för uppfödare och en informationssida för 
intresserade blivande valpköpare. Styrelse och valpförmedlare hänvisar till uppfödar-
listans kennlar.
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Medlemsservice

Under 2020 fortsätter Schnauzerringen att förbättra servicen till alla medlemmar i Sch-
nauzerringen. 

• Vi kommer att arbeta för att det vid uppdatering av SKKs IT-system ska ges möjlig-
het för rasklubbarna att kunna använda e-postadresser till våra medlemmar för att 
snabbt kunna nå ut till våra medlemmar.

• Vi behåller listan för de som vill erbjuda sin hane till avel.  Att ha sin hanhund på 
listan ska vara gratis för medlem i Schnauzerringen. Övriga ska betala 150 kr

• Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi 
erbjuder trimmare och trimkursanordnare att annonsera på hemsidan och i Sch-
nauzerbladet. En avgift tas ut. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs

• Vi planerar att anordna schnauzerläger under 2020.
• Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att söka bidrag för medlemsaktivite-

ter under 2020
• Vi arbetar vidare med sponsorer för att bland annat kunna erbjuda medlemmar 

rabatter.
• Vi planerar att under 2020 genomföra några medlemsmöten med aktuella ämnen
• Vi sponsrar uppfödare på uppfödarlistan när de under 2019 ger ett gåvomedlem-

skap till nyblivna schnauzerägare
• Vi påminner uppfödare och anordnare av aktiviteter om Infobladet som kan skrivas 

ut från hemsida
• Vi avser att sponsra BPH, MH och MT för medlemmar med 300:-.
• Vi avser att sponsra HD-röntgen för medlemmar med 500:-.

Hemsida och Facebook

Hemsidan är ett bra sätt att få ut snabb information via länkar från Facebook.
För aktiviteter kan våra kanaler utnyttjas vid annonsering. Skicka underlag till webb-
master@schnauzerringen.se om hundpromenader eller andra aktiviteter.

Facebook har också blivit omåttligt populärt! Här finns alla möjligheter att visa upp sin 
schnauzer i såväl vardags- som tävlingslivet, ställa frågor eller diskutera olika ämnen.
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Schnauzerbladet

Under 2020 är Schnauzerbladet planerat att komma ut med sex nummer per år. Det 
kommer att läggas ut länkar i Facebook samt på vår egen och SSPKs hemsida.

Vi kommer att spegla aktuella teman förutom de fasta rubrikerna. Ett mål är att vi ska 
få fler att bidraga med text- och bildmaterial. Inget ämne är för stort eller för litet att ta 
upp. 

Jan Hockart, tf redaktör för Schnauzerbladet.

Årets hund  
 
Schnauzerringens egen Årets hundtävling fortsätter givetvis även under 2020.  Där 
tävlar man mot andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och 
utställning m.m.  

SSPK och SKK

Styrelsen avser att vara mer aktiv inom specialklubben och SKK för att kunna påver-
ka för oss viktiga frågor. En sådan är att kunna utnyttja de uppgifter som finns i SKKs 
databas på ett bättre sätt för analys av t ex HD-resultat.

Sponsorer 

Vi arbetar för att intressera nya och öka kontakten med nuvarande sponsorer. Detta 
kan t ex ske genom att erbjuda sponsorspaket som kan innehålla medlemsrabatter, 
sponsring av ronden med priser eller anonnsering mot ekonomiska bidrag. Samord-
ning av sponsring sker genom Martin Eriksson.

De sponsorer vi arbetat med under 2019 kommer vi att även har kontakt med inför 
2020.



Sponsorer 2019



 


	Årsmötesprotokoll 2020-02-22.pdf
	Verksamhetsberättelse 2019
	Balansräkning 2019
	Resultatrapport 2019
	Revisionsberättelse 2020
	Rambudget2020
	protokollsutdrag
	Verksamhetsplan 2020
	logotype

