Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen
2019-09-11 (telefonmöte)
Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ), ordförande
Frida Tjernberg (FT), vice ordförande
Monica Andersson, ledamot
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot
Johanna Winejo (JW) ledamot (tjänstgörande suppleant)
Anna Rehnberg (AR) suppleant
Sölvie Linder, adjungerad sekreterare
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av justerar och sekreterare
Frida Tjernberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Sölvie Linder valdes att föra protokoll för dagen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
2019-07-20 Annette Persson SSPK – Protokoll
2019-07-23 Hundkanalen – En hälsning till er ras/specialklubb
2019-07-24 Annette Persson SSPK – Senaste nytt från utställningskommittén
2019-07-25 Medlem – Lista över godkända exteriördomare
2019-07-29 SKK- CS protokoll ner 3
2019-07-29 Annette Persson SSPK – Auktorisationer exteriördomare

2019-07-29 SKK – Temporär lista svenska exteriördomare pga av att FCI
släckt ner ”domarguiden”
2019-07-31 Annette Persson SSPK – styrelsemöte SSPK
2019-08-06 SSPK – Regelremiss
2019-08-06 Medlem – Fråga om medlemskap
2019-08-16 Svante Frisk – Rapport om hund som visat oacceptabelt
beteende
2019-0815 Annette Persson SSPK – Påminnelse om rasklubbsmöte
2019-09-14
2019-08-19 Lars Appelin – Ekonomirapport
2019-08-20 Annette Persson- Arbetsgruppen BPH/KHW/SKK
2019-08-27 Annette Persson- SSPK nya stadgar – Genomgång under mötet.
Styrelsen anser att förslaget är OK.
2019-08-27 Annette Persson Auktorisationer SSPK
2019-09-02 Annette Persson SSPK – Ny version av CS protokoll
2019-09-03 Marie-Louise Schelin – Valphänvisning – Se Övriga frågor
2019-09-03 Framtidens djur – Forskningsnyheter nr 6
2019-09-04 Medlem – Kontakt med rasklubb efterfrågas samt svar från
ordförande – Se övriga frågor.
2019-09-05 Medlem – Fråga om sjukdomen pannikulit – Se anteckning under
Avelskommittén.
2019-09-05 SKK – Stopp för norska hundar att delta i Sverige
2019-09-05 Annette Persson SSPK – Kallelse till fysiskt möte 2019-09-14
2019-09-06 Marie-Louise Schelin – Valphänvisning
2019-09-10 SKK – Fortsatt stopp för norska hundar att delta i Sverige
2019-09-10 Annette Persson SSPK – Sjukdomssituationen i Norge
2019-09-10 Medlem – Fråga om RAS (se även Monica Anderssons svar)

Utgående handlingar
Ø Svar till medlem angående föreläsning om hjärtsjukdomar
Ø Svar kring sjukdomen pannikulit skickas till medlem från ordförande
Ø Svar till arbetsgruppen för mentalitet angående kurs ”Hundens beteende”
Ø Svar till webbmaster angående valphänvisning, inavelsgrad och ändring i
policy
Ø Svar till medlem angående information från klubben till nya medlemmar
§6 Ekonomi
Alla fakturor har ännu inte kommit in gällande Cupen i är. Genomgång av
ekonomin i sin helhet sker vid nästkommande möte i oktober.
§7 Styrelsefrågor
•

Rapport från Avelskommittén
Telefonmöte inplanerat inom kort där bland annat kommittén kommer
att fortsätta arbetet kring RAS.
I höst kommer en föreläsning om hjärtsjukdomar att hållas och en av
kommitténs medlemmar önskar att delta. Styrelsen beslutar att
deltagande i föreläsningen är OK. Kostnaden för föreläsningen kollas upp
av kommittén.
Avelskonferens i mars 2020 planeras. Kostnader för detta är inte klart
och skall kollas upp. Styrelsen tar beslut senare beträffande detta.
Uppfödarutbildning som var tänkt att genomföras under hösten 2019
kommer att skjutas på. Kommittén kommer att diskutera frågan och om
utbildningen skall genomföras under kommande vinter.
Arbetsgruppen för mentalitet har önskemål att två personer skall få gå en
distanskurs – ”Hundens beteende”. Kursen består av två delar. Beslutades
att ordförande tar kontakt med kommittén och diskuterar detta. Beslut
kommer att fattas under oktobermötet.
En fråga om förekomst av sjukdomen pannikulit i vår ras har inkommit.
Beslutas att föra frågan vidare till arbetsgruppen Övriga sjukdomar.
Frågeställaren kommer att få svar via mail från ordförande.

•

Rapport från Aktivitetskommittén
Sommarlägret blev en succé för deltagarna som var 9 till antalet. Platsen
förläggning fungerade alldeles utmärkt och deltagarna kunde pröva på
många olika aktiviteter. Ekonomiskt gick arrangemanget med positivt
resultat. En enkel enkät besvarades av deltagarna efteråt vilket gav

mycket positivt till gruppen som höll i lägret. Alla som deltog ställer sig
positiva till att delta igen.
Småland har fått ett nytt lokalombud – se hemsidan.
Nästa helg genomförs den planerade rallytävlingen. Det saknas
fortfarande funktionärer under tävlingen.
Det finns tillräckligt med rosetter förutom titelrosetter som deltagarna
kan köpa. Koll med leverantören om det finns titelrosetter att beställa
med kort varsel alternativt kan rosetter skickas i efterhand.
Aktivitetskommittén har mycket material som just nu finns på många
olika platser. Kommittén önskar att få hyra ett förråd i Stockholmsområdet. Det kan finnas en möjlighet att hyra ett billigt förråd på lämplig
plats – detta kollas upp innan beslut.
Inköp av tyg till montern på Stora Stockholmsutställningen behövs. Tyget
behöver vara flamsäkert vilket är ett krav från arrangören. Styrelsen
beslutar att inköpet är OK.
Resultatlistan från Cupens arbetande grenar skall presenteras i sin helhet
på hemsidan.
Styrelsen ger aktivitetskommittén beröm för idén med BIW (Best In
Work) – mycket bra och uppskattad tävling!
•

Cupen
Frågan om återbetalning i samband med att handler/hundförare blir sjuk
och uppvisar läkarintyg diskuterades. Beslutades att kolla upp vilka
regler som gäller vid tävlingar, prov och utställningar samt hur SSPK gör
under sina tävlingar. Beslut i frågan tas vid nästa styrelsemöte.
Datum för Cupen nästa år är helgen 16-17 maj 2020. Platsen är den
samma som i år på Vilsta i Eskilstuna. Domare för utställningen är inte
klar. En fråga har ställts till SSPK om det är möjligt att använda någon av
de domare som dömer på SSPK-utställningen för att hålla nere
kostnaderna. Uppföljning av detta sker under oktobermötet.
Diskussion om en särskild Cupenkommitté skall bildas kommer att
diskuteras under nästa styrelsemöte.

•

Övriga styrelsefrågor
Styrelsen diskuterade den fråga som kommit upp kring valphänvisning
och antal valpar (gäller hanhunden). Beslutades att antal avkommor för
hanhunden skall räknas vid parningstillfället. Styrelsen beslutade att
ändra i policyn så detta blir tydligt.

Den andra frågan kring valphänvisning gäller inavelsgrad vid parning, så
kallad kusinparning. Det finns två angivna inavelsgrader på SKK hemsida
(6,25) och i Avelsdata (6,3). Styrelsen beslutar att följa SKK och ha 6,25 i
vår policy men tillåta 6,3 vid valphänvisning. Meddelande till webbansvarig sker genom vice ordförande.
Styrelsen diskuterade återkopplingen från de olika kommittéerna och
beslutade att anteckningar skall föras vid dessa möten och delges
styrelsen.
Dvärgschnauzerringen har fått möjlighet att ta över ett MT-prov i Örebro
den 20 oktober 2019. Åtta hundar kan få göra testet. Testet kommer inte
att kosta klubben något. SSPK kommer att stå som arrangörer i inbjudan.
Styrelsen beslutar att tacka ja till detta med önskemål om att det i PM
anges att Dvärgschnauzerringen anordnar testet.
Det har framförts önskemål att årsmötet nästa år hålls i en bättre lokal än
tidigare. Lokalen upplevdes trång och liten. En annan lokal kanske lockar
fler medlemmar? Frågan kommer att diskuteras under nästkommande
styrelsemöte.
Hur informeras nya medlemmar om Dvärgschnauzerringen? Frågan blev
aktuell när en ny medlem önskade kontakt med klubben. Hur skall detta
lösas framöver. Beslutades att diskutera frågan under oktobermötet för
att få en bra struktur på detta.
§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till det fysiska mötet 2019-10-18 – 2019-10-20.
Särskild kallelse med preliminärt program kommer i god tid.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutade mötet.

Vid protokollet - dag som ovan
Sölvie Linder
Adj sekreterare
Justeras ledamot:
Frida Tjernberg

Helena Andersson Johansson
Ordförande

