Protokoll Styrelsemöte (telefonmöte)
Dvärgschnauzerringen 2019-05-08
Närvarande:
Helena Andersson Johansson, ordförande
Frida Tjernberg, vice ordförande
Monica Andersson, ledamot
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot
Anna Rehnberg, Tjänstgörande suppleant
Sölvie Linder adjungerad sekreterare
§1 Mötet öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av justerare och sekreterare
Frida Tjernberg valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll.
Sölvie Linder valdes till sekreterare (adjungerad).
§4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
Ø 2019-04-10 Annette Persson, SSPK – Inbjudan regelkonferens –
Katarina Strömberg kommer att delta på denna konferens.
Ø 2019-04-12 Annette Persson, SSPK – Remiss från SKK
Föreningskommitté.
Ø 2019-04-13 Annette Persson SSPK – Styrelsemöte med rasklubbarna –
Helena Andersson Johansson deltog på det fysiska mötet med
rasklubbarna och fick till sig mycket positiv respons från SSPK för det
arbete som styrelsen i Dvärgschnauzerringen genomför. Under mötet
diskuterade bland annat antalet utställningar som SSPK anordnar
under året och det framkom att det troligtvis kommer att bli färre
utställningar framöver, troligen från och med 2020. Anledningen är att
ekonomin inte går ihop. Det har också framkommit önskemål om att
placeringen av utställningarna skall bli mer rättvist fördelat över landet.

Ø 2019-04-16 Marie-Louise Schelin – Valphänvisning. Styrelsen beslutar
att säga nej till den frågeställaren med hänvisning till fastställda regler.
Ø 2019-04-17 Annette Persson, SSPK – Bilder från Köpahund.se.
Ø 2019-04-25 Annette Persson, SSPK – Nyheter för dig som arrangerar
eller arbetar på utställning.

Utgående handlingar
Inga utgående handlingar

§6 Ekonomi
Ingen aktuell rapport finns från kassören för dagen. Styrelsen behöver en
avstämning av ekonomin för att kunna göra uppföljning. Det poängteras
att det är viktigt att vara tydlig vart olika poster skall föras i bokföringen i
samband med aktiviteter.

§7 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
Uppfödarutbildning planeras och skall genomföras enligt tidigare
plan. Uppfödarutbildningen som Marinette Sjöberg och Helena
Andersson Johansson skall ha på västra sidan skall ha samma
innehåll som tidigare genomförda utbildningar.
Det finns önskemål om att anordna föreläsning kring ”magproblem”
som är vanliga i rasen. Maria Landegård har föreslagit Anna Tidlund
som föreläsare.

•

Rapport från Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén rapporterar att det hittills kommit in väldigt få
anmälningar till sommarlägret. Förhoppningsvis kommer anmälningarna att droppa in längre fram.
Kommittén kommer att ha en arbetshelg 18-19 maj 2019 i
Ängelsberg. Arbetet med årets hund kommer att köras igång under
arbetshelgen.
Under rallylydnadstävlingen i september kommer förhoppningsvis
fler att anmäla sig eftersom tävlingen innehåller ARC-kval (Agria
Cup för ungdomar med final på Stora Stockholm).

• Cupen
Monica Andersson rapporterar att hon diskuterat med några personer med
lång erfarenhet av uppfödning och domarkompetens kring frågan om Cupen i
framtiden skall vara inofficiell eller officiell. Det framkom att de anser att Cupen
fortsättningsvis skall vara inofficiell och att klubben bör genomföra Cupen som
ett eget arrangemang. Vidare bör tävlingen flytta runt i landet för att det skall
bli rättvist fördelat och att domaren skall vara rasspecialist.
En enkät skall tas fram för att medlemmarnas åsikter skall tas till-vara och den
skall vara enkel. Frågan kommer att diskuteras vidare under det fysiska mötet
i oktober och beslutas hur enkäten skall utformas.
Beslutades att checklistan för Cupen skall gås igenom vid nästa styrelsemöte.
•

Övriga Styrelsefrågor
Frågan om åldersgräns för tidigare ögonlysta och ”ögonfriska”
hundar diskuterades. Beslutades att kolla statistik och diskutera
frågan med PRA-gruppen och Katarakt-gruppen innan beslut fattas i
frågan.
Avtalet med domaren på Cupen är inte klart. Helena Andersson
Johansson tar tag i detta.
Frågan kring hur styrelseprotokoll skall presenteras diskuterades
eftersom det kommit en skrivelse från SKK centralstyrelse kring
detta och vad klubben skall tänka på med utgångspunkt från GDPRlagstiftningen. Det är mycket tveksamt om protokollen skall ligga
öppna på hemsidan eftersom vem som helst kan läsa dem. Frågan
kommer att diskuteras med webmastern hur vi kan lösa detta
eftersom medlemmarna även fortsättningsvis ska ha tillgång till
protokollen om de så önskar. Helena Andersson Johansson tar
kontakten med webmaster.
Monica Andersson lyfter frågan/problemet kring färgade hundar som
deltar på utställning eftersom flera medlemmar tagit upp detta.
Helena Andersson Johansson informerade om att frågan tagits upp
på SSPK-styrelsemötet (se protokoll). Ansvaret för frågan ligger på
styrelsen inom SSPK.
Caroline Brodd har ställt frågan varför inte resultat och bilder ligger
ute för Årets hund 2014. Det saknas bilder och resultat. Frida
Tjernberg tillfrågar Carina Andersson Rapp och Annelie Finnebäck
om de möjligtvis har underlag som kan läggas ut.

§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte på telefon planeras till 18 juni 2019 kl 19:30.

§9 Mötet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Sölvie Linder
Adjungerad sekreterare

Justeras:
Helena Andersson Johansson
Ordförande

Frida Tjernberg
Vice ordförande

