
 
 

 

Protokoll styrelsemöte per telefon 

Dvärgschnauzerringens 2020-03-17 

 

 

Närvarande:  
Catharina Alwall Svennefelt, ordförande 

Marie-Louise Schelin, vice ordförande 

Frida Tjernberg, ledamot 

Monica Andersson, ledamot 

Johanna Winejo, suppleant 1 

Maria Bane, suppleant 2 och sekreterare 

 

Frånvarande:  
Katarina Strömberg, ledamot 

Lars Appelin (Adjungerande Kassör)  

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 
Marie-Louise Schelin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Maria Bane 

utsågs till sekreterare. 

§ 4  Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 

§ 5 Inkomna handlingar  
Maria Bane beskrev på en övergripande nivå de inkomna skrivelserna. 

 200226 SBK: Info om regler i rallylydnad 

 200227 SBK: Inbjudan till domarutbildning i rallylydnad 

 200228 SSPK: Angående Corona-viruset och inbjudna domare som kommer från 

drabbade områden 

 200304 SKK: Inbjudan till Representantskapsmöte 19-20/9, Sveriges Hundungdoms 

årsmöte 

 200310 SKK: Viktig info om GDPR. Marie-Louise kommer att publicera information om 

hur våra medlemmars uppgifter används. 

 200311 SKK: Information från SKKs Centralstyrelse angående Corona-viruset 
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 200312 SKK: Protokoll CS nr 1-2020 

 200313 SKK: Info om hur SSPK/rasklubbarna aktivt kan jobba med information 

 200315 SSPK: Cancellation of the ISPU conference 

 200316 SKK: Information om administrativa avgifter vid inställd tävling i 

rallylydnad/lydnad 

§ 6  Ekonomi  
Kassören rapporterar att klubben fått in 28 800 kronor per den 16 mars. Alla har ännu inte 

betalat och påminnelse kommer att skickas ut. Vidare ska tre personer få återbetalning för 

aktivitetshelgen i Värnamo som ställts in. 

Kassören meddelar vidare att han skickat in en ansökan till Skatteverket om att föreningen 

ska beviljas deklarationsbefrielse. Godkänns detta gäller beslutet i fem år. 

Ordföranden informerade att avgående styrelsemedlemmar avtackats och att denna 

kostnad uppgick till 878 kronor. 

§ 7  Styrelsefrågor  

Aktivitetskommittén  

 Sponsringsförfrågan – sommarläger. Styrelsen beslutade att godkänna den skriftliga 
förfrågan som aktivitetskommittén satt samman och att den kan skickas ut till 
sponsorer. 

 Aktivitetshelgen i Värnamo har, på grund av Corona, ställts in enligt beslut tidigare i 
veckan. Klubben kommer att behöva betala viss avgift eftersom avbokningen tyvärr 
skett sent. 

 Sommarlägret. Kommittén arbetar vidare med att publicera datum och kommer gå ut 
med anmälan. Det är ett begränsat antal stugor som finns tillgängliga men stugor, 
campingplatser och vandrarhem är bokade till rabatterade priser. I år kommer vi får 
ändrade villkor i förhållande till föregående år på grund av ägarbyte av campingen. 
Senast två månader innan lägret behöver vi fatta beslut om att genomföra lägret, utan 
att debiteras några avgifter. 

Avelskommittén  

 Det misstänkta MAC-provet som rasklubben skulle bekosta har tyvärr kastats bort. 

 Ett finskt laboratorium arbetar med att ta fram ett PRA-B test och vill ha ett möte med 

SLU och vår klubb angående detta. Bisse Falk har även skickat ut en förfrågan till de 

nordiska dvärgschnauzerklubbarna om ett samarbete kring dessa frågor. 

 Vi ska försöka anordna någon spännande föreläsning i Västsverige. 

 Den avelskonferensen som SKK skulle genomföra kommande helg där avelskommittén 

skulle delta vid, har ställts in. SKK debiterar inget och de resekostnader som godkänts 

för Monica kommer hon ha tillgodo för kommande styrelseaktiviteter.  

 Comma Defect. Är en genmutation som medför missbildade valpar. Frida Thernberg 

håller kontakt med kommittén för övriga sjukdomar för att följa upp situationen 

utomlands.  

 Styrelsen vill aktivt arbeta med utåtriktad information och beslutade därför att sätta 

samman en mailgrupp för uppfödarinformation. Marie-Louise kommer äga och driva 

denna med information från övriga i styrelsen och kommittéerna. 
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Cupen 

 Genomgång av status  

SSPK kommer ha styrelsemöte den 25 mars och tar då beslut om den officiella 
tävlingen ska genomföras eller inte och vi kommer följa SSPKs beslut även för Cupen. 
Om det beslutas att Cupen måste ställas in, borde vi testa att genomföra den 
inofficiella tävlingen i höst.  

Funktionärerna är klara rapporterar Johanna Winejo. Vi måste komma med besked om 

boendet för dessa till SSPK. Frida Tjernberg checkar avbokningsreglerna så att vi 

undviker avgifter i det fall vi ställer in. 

Vi beslutade att avvakta med inköp av HP-priser och inköp av rosetter tills SSPK har 

fattat beslut i nästa vecka. 

 Hyra av släp till Cupen 15-17/5. Styrelsen fattade beslut om att hyra släp.  

Övriga aktiviteter 

 Styrelsen diskuterade behovet av att hålla två uppfödarmöte (alternativt utbildningar) 
under året varav en i Västsverige (och ett i Stockholm enligt punkten nedan). 
Avelskommittén får i uppdrag att utarbeta förslag på innehåll och upplägg.  

 Olika förslag diskuterades för hur och när vi skulle kunna genomföra det planeringsmöte 
som ursprungligen var planerat att genomföras under våren. Ett förslag var att planera 
mötet till oktober. Styrelse diskuterade även möjligheterna till ett möte senare under 
året för att avhandla årsmötet och att i samband med detta genomföra ett 
uppfödarmöte i Stockholm.  

 Ytterligare resurser för aktivitetskommittén diskuterades och de har en person på 
förslag och hoppas kunna återkomma med ett namn till nästa möte. 

 Diskuterades även behovet av att få en dedikerad person som ansvarar för lokal-
ombuden för att peppa och inspirera till olika typer av aktiviteter som klubben kan 
stödja. Johanna Winejo kommer att ta kontakt med en person som kan vara tänkbar för 
rollen.  

§ 8   Övriga frågor  
 SSPKs fullmäktige. Frida Tjernberg berättade om vad som avhandlades på mötet. I år var 

det en hel del diskussioner om medlemsnytta. Alla raser utom schnauzer vill ha 

gemensam monter i Stockholm och Göteborg. Vidare har SSPK ett överskott i sin 

ekonomi som man vill ska gå tillbaka till medlemmarna. Eftersom medlemsnytta även 

varit aktuellt vid vårt årsmöte, så kom Marie-Louise Schelin med ett förslag. För 175 

kronor per år och person, så kan vi erbjuda prenumeration av Hundsport till medlemmar 

som inte är medlemmar i SKK. Ordföranden tar vid lämpligt tillfälle upp frågan om en 

sponsring från SSPK.   

§ 9  Nästa möte   
Nästa möte bokas in den 31 mars 2020 klockan 19:30l.  
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§ 11  Mötets avslutande  
Ordföranden tackade och avslutade mötet.  

 

Protokollförare: 

 

 

Maria Bane 

 

Ordförande:   Justerare 

 

 

Catharina Alwall Svennefelt  Marie-Louise Schelin 

 

 


