Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen
2019- 11-19 (telefonmöte)
Närvarande:
Helena Andersson Johansson (HAJ), ordförande §1 - §7
Frida Tjernberg (FT), vice ordförande. Ordförande §8 - §10
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot
Monica Andersson, ledamot
Johanna Winejo (JW), ledamot (tjänstgörande 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
Monica Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Sölvie Linder valdes att föra protokoll för dagen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes med tillägget att Monica Andersson
saknades i närvarolistan. Detta rättas till och sänds åter ut för justering.
§5 Inkomna handlingar
2019-10-07 Annette Persson, SSPK Inbjudan till CUA-kurs
2019-10-08 Annette Persson, SSPK Information om regelrevidering 2022
2019-10-11 Annette Persson, SSPK Remissomgång 1 – Revidering av
regler för Nose Work
2019-10-14 SLU Framtidens djur -Forskningsnyheter nr 7
2019-10-17 SKK – Nyhetsbrev
2019-10-17 Lars Appelin – Resultatrapport
2019-10-18 SKK – Utbildningar på temat avel och hälsa
2019-10-19 Annette Persson SSPK Nomineringar
2019-10-20 Annette Persson SSPK Protokoll nr 5/2019
2019-10-23 Annette Persson SSPK CS-protokoll nr 5 och 6

2019-10-26 Fanny Ahrfelt SKK Utbetalning av medlemsavgifter från
Sveriges hundungdom
2019-10-28 SKK Nominera Årets Bragdhund
2019-10-30 Webmaster Nekad valphänvisning
2019-11-01 Annette Persson SSPK Auktorisationer exteriördomare
2019-11-04 Annette Persson SSPK Protokoll nr 6/2019
2019-11-12 Annette Persson SSPK Inställt styrelsemöte
2019-11-12 Annette Persson SSPK KF-protokoll
2019-11-18 Annette Persson SSPK SSPK-stadgar för beslut på kommande
styrelsemöte
2019-11-18 Webmaster Valphänvisning
Utgående handlingar
2019-10-24 Inrapportering via Google-formulär ang medlemsavgifter 2020.
2019-10-31 Meddelande till SSPK angående nomineringar.
§6 Ekonomi
Inget nytt sedan genomgången av ekonomin vid det fysiska mötet i Linköping.
§7 Styrelsefrågor
•

Rapport från Avelskommittén
Monica Andersson rapporterar att Kataraktgruppen håller utkik efter
lämpliga föreläsningar/utbildningar. Gruppen har inga totalkatarakter
inrapporterade.
Inga övriga aktuella rapporter har inkommit från arbetsgrupperna.
Arbetet med RAS fortsätter vilket kommer att resultera i ett nytt
dokument när arbetet är klart.

•

Rapport från Aktivitetskommittén
Det behövs två nya bord till montern i Stockholm – styrelsen beslutar att
inköpet är OK.
”Pröva på dag-dag” kommer att anordnas i Södertäljetrakten. Anne
Eklund och Carina Lundberg håller i detta.
Vi har fått ett nytt lokalombud i Gnesta – Hannah Renefalk (se hemsidan).
Handlerkurs efterfrågas – kan komma att köras som en aktivitet
framöver.
En promenad har genomförts i Gnesta och fler är på gång ute i landet.
I Värnamo kommer en träningshelg att genomföras 21-22 mars 2020.

Sommarlägret bokas efter nyår. Hemsidan uppdateras om denna aktivitet
så det når alla medlemmar.
Årets hund – arbetande grenar. Arbetet är klart och kan läggas ut på
hemsidan.
Aktivitetsgruppen önskar att få en fysisk arbetshelg under våren 2020.
Styrelsen beslutade att detta är OK. Reseersättning utgår.
•

Cupen
Monica Andersson har kollat med en medlem om att ingå i den
kommande Cupenkommittén men hen har tyvärr tackat nej. Frågan går
vidare till en annan medlem.
Vi har ännu inte klart vilken domare som kommer att döma utställningen
nästa år. Meddelas senare.
Bisse Falk har framfört att det framkommit mycket positivt kring årets
domare på Cupen – Birgit Bischoff från utställarna.
Frida Tjernberg meddelar att hon inte kan delta under Cupen 2020.
Katarina Strömberg deltar inte under söndagen.
Arbetande grenar genomförs under lördagen på Cupen 2020. Lydnadsdomare är klar. Rally-och agilitydomare är ännu inte klar.
Kontakten med SSPK kommer även fortsättningsvis att skötas av Frida
Tjernberg och tillsammans med den kommande Cupenkommittén när den
är klar.

§8 Övriga styrelsefrågor
•

En synpunkt som inkommit från en medlem kring valphänvisning (se mail
2019-11-16). Medlemmen menar att en godkänd exteriörbeskrivning,
inte bara minst Vg på utställning, borde räcka för valphänvisning.
Styrelsen beslutar att Frida Tjernberg svarar medlemmen vilka regler
som gäller och meddelar även webmaster.

•

En fråga kring valphänvisning där föräldradjuret visat partiell kartarakt
diskuteras och hur reglerna ser ut för detta.
Beslutas att förtydliga reglerna för valphänvisning så att de blir tydligare
om ögonlysningen visar att hunden är drabbad. Skrivningen skall tydligt
beskriva att valphänvisning ges undantagsvis till hundar där veterinären
intygar/kryssar i ”SANNOLIKT EJ ÄRFTLIG” på intyget.
Monica Andersson kollar vår ÖGONPOLICY och om något behöver ändras
och förtydligas med anledning av ovanstående. Eventuell ändring
meddelas till webmaster.

Frida Tjernberg kontaktar webmaster för ändring i regler för valphänvsning och på hemsidan.
•

Beslutas att skjuta frågan kring funktionärsarvoden till nästa
styrelsemöte.

•

Beslutas att skjuta frågan angående beskrivning till Mentalgruppen till
nästa möte. Förbereds av Helena Johansson och Monica Andersson.

•

Anna Rehnberg har bokat lokal för årsmötet nästa år i Jönköping.
Skrivningar och ändringar till VERKSAMHETSBERÄTTELSEN skall vara
klara och inskickade till sekreteraren senast 2019-12-15.

§9 Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 2019-12-16 kl 19:30
§10 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutade mötet.
Vid protokollet

Sölvie Linder
Adj sekreterare

Justeras:

Monica Andersson
Ledamot

Helena Andersson Johansson
Ordförande §1-§7

Frida Tjernberg
Ordförande § 8 - § 10

