
 

 
  

  
Protokoll styrelsemöte per telefon  
Dvärgschnauzerringen 2020-04-15  

  
  
Närvarande:   

Catharina Alwall Svennefelt, ordförande  
Frida Tjernberg, ledamot  
Monica Andersson, ledamot  
Katarina Strömberg, ledamot  
Johanna Winejo, suppleant 1  
Maria Bane, suppleant 2 och sekreterare  
  

Frånvarande:   
 Lars Appelin (Adjungerande Kassör)    

  

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

§ 2   Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes, med ett tillägg rörande val av vice ordförande under § 7.  

§ 3  Val av sekreterare och justerare  
Johanna Winejo 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 några av de inkomna skrivelserna.  

y 200317 SSPK: Tips i Coronatider   
y 200317 SKK: Distansmöten med anledning av covid-19   
y 200319 SKK: Till de klubbar som använder SKKs Internetanmälan   
y 200320 SKK: SKK rekommenderar klubbar att skjuta upp årsmöten   
y 200320 SKK: Information från SKKs ordförande angående hur SKK följer 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer   
y 200323 SKK: Allrounddomare Göran Bodegård avliden   
y 200324 SKK: Föreningskommittén informerar - distansutbildning och årsmöten   
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y 200324 SKK: Protokollsutdrag från FCI   
y 200324 SSPK: Brev angående utställningsverksamheten   
y 200327 SKK: Nya restriktioner från CS gällande klubborganiserad verksamhet   
y 200327 SKK: Föreningskommittén informerar - Års- och fullmäktigemöten inom SKK   
y 200329 SSPK: Fullmäktigeprotokoll   
y 200330 SBK: Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad   
y 200331 SLU: Forskningsnyheter mars 2020   
y 200401 SKK: Information om tävlingar med anledning av coronaviruset   
y 200401 SKK: Protokoll CS nr 3-2020   
y 200406 SSPK: AU-beslut om att flytta två SSPK-utställningar till annan ort och tidpunkt   
y 200409 SBK: Betalningar SBK Tävling. Nu kan Giro-betalningar även betalas med Swish 

till arrangörerna direkt. Katarina Strömberg kontaktar kassören för att hantera detta.  

§ 6   Ekonomi   
Ingen ekonomisk redovisning vid detta möte.   

§ 7   Styrelsefrågor   

Val av vice ordförande  

y Med anledning av att vice ordförande Marie-Louise Schelin ställt sin plats till förfogande, 
föreslog ordförande Frida Tjernberg till ny vice ordförande. Förslaget beslutades av 
styrelsen. Suppleant 1, Johanna Winejo, får därmed beslutanderätt.  

Aktivitetskommittén   

y Aktivitetskommittén har föreslagit att, Lena Norman, ska ingå som ytterligare en 
representant. Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.  

y Tidigare förslag att förstärka aktivitetskommittén med ytterligare en resurs som 
lokalombudsansvar, önskar kommittén avvakta med tills vidare.   

y Aktivitetskommittén kom med förslag att ordna tävlingar i rallylydnad online. Styrelsen 
var mycket positiv till förslaget som aktivitetskommittén jobbar vidare med.   

y Aktivitetskommittén flaggar för problem med att genomföra sommarlägret pga. Corona 
läget. Anmälningen har inte öppnat men det gäller främst bokningen av anläggningen 
som måste avbokas eller ändras minst två månader i förväg.   

Avelskommittén   

y Capsulam 2020-03-27: Beslut om att begränsa avel mellan svart & silver och peppar & 
salt. Bakgrunden är CI:s rekommendation att undvika parning mellan dessa färger för att 
bevara den recessiva svart & silver-färgen i rasen. Det är en rekommendation som 
Avelskommittén ställer sig bakom och de anser därför att de kullar där den ena 
föräldern är peppar & salt och den andra är svart & silver inte ska få valphänvisning på 
klubbens hemsida. Avelskommittén vill att denna begränsning läggs till de övriga 
befintliga kraven för att få valphänvisning och att det görs från den 1 juni 2020   

y Avelskommittén har satt samman en information till uppfödare om bakgrunden till 
beslutet om begränsning i valphänvisning vid avel mellan ss och ps. Styrelsen gav 
avelskommittén i uppdrag att gå igenom innehållet i informationen ytterligare en gång 
innan beslutsunderlaget kommer uppfödarna till del.    
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y Capsulam 2020-03-27: Beslut om att utöka mentalitetsgruppen med följande personer: 
Yvonne Broberg, Ulrika Claesson Månsson och Maria Bane (Eva Medin, sammankallande 
och Catharina Eneroth kvarstår sedan tidigare). Sedan dess har Catharina Eneroth tackat 
nej och avelskommittén kommer tillsammans med mentalitetsgruppen söka en femte 
medlem.  

y Istället för det tidigare förslaget att tillsätta en referensgrupp av uppfödare har 
avelskommittén tänkt om och vill istället involvera alla uppfödare på uppfödarlistan, i 
frågor som exempelvis upplägg och innehåll av uppfödarmöten. Monica Andersson och 
Catharina Alwall Svennefelt arbetar vidare med förslag på upplägg.   

y Avelskommittén har utarbetat en enkät om valphänvisning till uppfödare. Styrelsen 
beslutade att avvakta med denna.  

y Avelskommittén vill skapa mer tydlighet och en jämnare belastning i några 
arbetsgrupper och föreslår att:  
� Döpa om arbetsgruppen för Övriga sjukdomar till Hälsogruppen.   
� Slå samman PRA- och Kataraktgrupperna till en arbetsgrupp under namnet  

Ögongruppen (Bisse Falk, sammankallande) 
Styrelsen biföll båda dessa förslag.  

y Informationspunkt, SLU vill ha möte med Dvärgschnauzerringen och Bisse Falk arbetar 
för att få till en lämplig tid för möte.  

Cupen  

y Frida Tjernberg och Johanna Winejo har undersökt olika alternativ att genomföra Cupen 
någon gång i höst. Styrelsen beslutade att följande två alternativ ska undersökas vidare. 
De har olika fördelar och ska vägas mot varandra.  

1. Genomföra utställningsdelen av Cupen samtidigt som SSPK sker den 5/9 i Högsbo. 
Den arbetande delen måste då genomföras vid annan tidpunkt och plats.  

2. Hyra hall i Upplands Väsby där både utställning och arbetande grenar kan 
genomföras parallellt då hallen är stor och det går att skärma av med väggar.   

Övriga aktiviteter  

y Frågan har lyfts om vi tillfälligt ska släppa på kravet om minst VG som utställnings-
resultat. Styrelsen beslutade att kravet ska kvarstå. 

§ 8    Övriga frågor   
y Maria Bane har presenterat ett förslag på enkät till ägare av dvärgschnauzer i syfte att 

förbättra kommunikationen, öka medlemsnyttan och samtidigt få mer kunskaper kring 
frågor om exteriör och beteenden. Styrelsen var positiv till förslaget och beslutade att 
Maria Bane kan arbeta vidare med upplägget till enkäten.   

y Johanna Winejo lyfte frågan om styrelsens kommunikationsvägar och -sätt och vi kom 
överens om att fortsatt inbjudningar, kallelser, protokoll och beslut ska ske i mailform, 
medan snabba avstämningar och frågor (innan beslut) med fördel kan ske i vår 
facebook-grupp.  

§ 9   Nästa möte    
Nästa möte bokas in den 11, 12 eller 13 maj klockan 19:30.   
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§ 10  Mötets avslutande   

Ordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.   

 

  

Protokollförare:  

  

  

Maria Bane  

  
Ordförande:      

  

  

Justerare  

Catharina Alwall Svennefelt   Johanna Winejo  
  

  


