Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen
2019- 10-20 i Linköping

Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ), ordförande
Frida Tjernberg (FT), vice ordförande
Katarina Strömberg (KS), ledamot
Catharina Alwall Svennefelt (CAS), ledamot
Monica Andersson (MA), ledamot
Johanna Winejo (JW), 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
Katarina Strömberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Sölvie Linder valdes att föra protokoll för dagen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§5 Inkomna handlingar
2019-09-11 Annette Persson SSPK – SKK Play för uppfödare
2019-09-12 Nina Berggren SKK – Rasklubbstorget i Stockholm (se även
Katarina Strömbergs svar i mail)
2019-09-16 Webmaster – Valphänvisning
2019-09-16 Annette Persson SSPK – Uppdaterad information om läget
i Norge
2019-09-19 Annette Persson SSPK – Länkar till uppdaterad hemsida
2019-09-20 Arbetsgruppen för BPH/KHM – Påminnelse (se även svar i
mail)
2019-09-26 Annette Persson SSPK – Information om av SKK avstängd

exteriördomare
2019-09-26 Annette Persson SSPK – FCI Judges Directori samt lista kontaktuppgifter svenska exteriördomare
2019-09-27 Annette Persson SSPK – Information zur ISPU Show Budapest
2019-09-27 Annette Persson SSPK – Välkommen på föreläsning
2019-09-29 Medlem – Fråga om exteriördomare
2019-09-30 Yvonne Kåhed SBK – Tävling med nr 30352
2019-09-30 Annika Sjöblom SKK – Medlemsavgifter 2020
2019-10-01 Annette Persson SSPK – Nytt tävlingssystem och betalningsrutiner
2019-10-01 SKK – Spara pengar på din hundförsäkring
2019-10-02 Annette Persson SSPK – Remiss SKK Allmänna regler för
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
2019-10-03 Annika Sjöblom SKK – Information från SKK medlemsavdelning
2019-10-03 Annette Persson SSPK – Länsklubbsutställningar 2022
Utgående handlingar
•
•

Svar till SKK – Annika Sjöblom angående oförändrad medlemsavgift 2020
Svar till Annette Persson SSPK angående nominering av förtjänstmedaljer
och uppfödarmedaljer

§6 Ekonomi
Adjungerad kassör Lars Appelin deltog under det fysiska mötet 2019-10-19 och
gick igenom ekonomin samt lämnade skriftlig rapport. Utifrån utfallet under året
har även förslag till budget tagits fram för nästkommande år och som kommer
att presenteras medlemmarna under årsmötet.
§7 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
Arbetsgrupperna inom kommittén arbetar bra och rapporterar vidare till
Avelskommittén. När det gäller kataraktgruppen behöver kontaktuppgifter
uppdateras. Gruppen önskar även få möjlighet att vara med på olika föreläsningar vilket styrelsen ställer sig positiv till.
PRA-gruppen fortsätter med uppdatering av listan men eftersom antalet hundar
blir fler och fler kommer listan behöva delas på respektive färg inom rasen för
att lättare kunna hitta i listorna.
Uppfödarutbildning under nästa år är under planering.
Monica Andersson informerar om att arbetet kring RAS är i sin slutfas och
färdigställs inom kort.
Styrelsen diskuterade även att ta fram en beskrivning vad Mentalgruppen skall
arbeta med. Beslutas att läsa andra rasklubbars beskrivningar kring detta och

återkomma med förslag till skrivning som gruppen kan arbeta utifrån. Även
input och synpunkter från den utsedda gruppen kommer att hämtas in.
Uppföljning av detta sker vid nästkommande styrelsemöte.
En föreläsning om hjärtsjukdomar kommer att bevakas av Maria Landegård –
rapport kommer att läggas på hemsidan för att så många som möjligt ska kunna
ta del av detta.
Rapport från Aktivitetskommittén
Gruppen informerade om att de arbetar vidare med planeringen av sommarläger
och rallytävling för nästa år.
Gruppen har även arbetat fram reglerna för Årets hund inom de arbetande
grenarna.
Finns planer på att genomföra en träningshelg i Värnamo framöver.
Arbete och förberedelser för montern under Stora Stockholm pågår.
Fråga kring möjligheten att utbilda en Nose Work-domare inom föreningen.
Frågan kommer att diskuteras vidare av styrelsen. Tydlig policy att följa saknas
och även detta behöver diskuteras innan beslut fattas.
Johanna Winejo informerar om att det troligen blir en ökad kostnad för att hyra
in agilityhinder till Cupen. Johanna kollar detta med den klubb som tidigare har
hyrt ut sina hinder till klubben. Rapport kommer i frågan.
Ännu har inte förrådsfrågan lösts för allt material som Aktivitetsgruppen har.
Det finns ett förslag som gruppen kommer att kolla av.
Cupen
•

Beslutades att anmälningsavgiften till utställningen på Cupen höjs till
200 kr nästa år. Övriga anmälningsavgifter ändras inte i dagsläget.

•

En kommitté som arbetar med Cupen kommer att bildas. Styrelsen
kommer att representeras av Frida Tjernberg och Johanna Winejo.
Gruppen kommer även att bestå av medlemmar från klubben som har
intresse av att arbeta med Cupen.

•

Beslutades att ta fram en manual för framtida arbete och planering av
Cupen. En manual är viktig att ta fram som ett verktyg för planering och
genomförande av arrangemanget.

Övriga styrelsefrågor
•

Årsmötesdatum fastställs till och beslutas att förläggas till den 2 februari
2020.

•

Beslutas att årsmöteslokal för det kommande årsmötet flyttas från
Stockholmsområdet för att tillgodose medlemmar utanför storstadsregionen. Anna Rehnberg kontaktar Jönköpings Brukshundklubb för att
kolla om deras lokal finns tillgänglig och möjlig att hyra.

•

Beslutades att Dvärgschnauzerringen inte kommer att ha någon monter
under My Dog-utställningen i Göteborg. Orsaken är att det är svårt att
bemanna montern under fyra dagar. Diskussioner har även förts med
representant för SSPK för att få till en gemensam monter för SSPK men
dessvärre är inte alla rasklubbar intresserade av att dela monter.

•

Beslutas att ändra reglerna för Årets hund enligt det förslag som Monica
Anderson tagit fram vad gäller utställningsdelen. Dessa regler kommer att
gälla från om med 2020. Uppgradering har även skett av regler för de
arbetande grenarna och kommer däremot att gälla från innevarande år.
Information om detta läggs ut på hemsidan så att det kommer medlemmarna till del.

•

Beslutade att tillfråga Elina Haapaniemi som utställningsdomare till
Cupen 2020.

•

När det gäller återbetalning av anmälningsavgifter i samband med förare
eller utställares sjukdom vid utställning och arbetande grenar som
anordnas av Dvärgschnauserringen beslutades att följa de regelverk som
finns inom SKK och SBK.

•

Styrelsen beslutade att även 2020 genomföra ett sommarläger för
medlemmar. Särskild budget har arbetats fram för detta.

•

Styrelsen beslutade att genomföra en rallytävling 2020. Tävlingen utökas
med fler klasser jämfört med 2019.

•

Beslutade att Catharina Alwall Svennefelt tar fram ett förslag och
underlag som kan användas för att nominera och utse ”Årets
representant” inom Dvärgschnauzerringen.

§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) planeras till 2019-11-19 kl 19:30. Preliminärt
datum för årets sista styrelsemöte planeras till 2019-12-16

§9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sölvie Linder
Adj sekreterare
Justeras ledamot:

Katarina Strömberg

Helena Andersson Johansson
Ordförande

