
 
    

Protokoll styrelsemöte per telefon   
Dvärgschnauzerringen 2020-06-08   

     
Närvarande:    

Catharina Alwall Svennefelt, ordförande  
Frida Tjernberg, ledamot   
Monica Andersson, ledamot   
Katarina Strömberg, ledamot  (lämnade mötet efter Avelskommitténs punkt i § 7)    
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.   

§ 3   Val av sekreterare och justerare   
Frida Tjernberg 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 200514 SSPK: Justering av definition av resor till andra delar av landet  

y 200514 SKK: CS protokoll nr 4-2020  
y 200524 SSPK: Fråga om Gemensam rasmonter på Stora Stockholm och My Dog. 

Beslutades att Dvärgschnauzerringen ska ha en egen monter vid Stora Stockholm. Detta 
då vi redan köpt in all utrustning och samlat erfarenhet under den tid vi inte haft den 
gemensamma montern. Vid My Dog 2021 samarbetar Dvärgschnauzerringen gärna 
tillsammans med SSPK i en gemensam rasmonter.  

y 200529 SKK: Nya riktlinjer för förenings- och årsmöten  
y 200601 Skaffa hund. Text och länkning till Dvargschnauzer.se. Beslutades att vi ska 

återkoppla till ”Skaffa hund” att vi behöver läsa igenom texten och återkoppla till dem 
när det är klart.  

y 200601 SKK: Nomineringar till Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken  
y 200604 SSPK: Protokoll AU 12 maj och ordinarie möte 27 maj  



  

  
§ 6    Ekonomi    

Kassören hade inför mötet rapporterat att det finns ca 371 tsk på klubbens PG-konto.  
(Ingående balans den 1 januari var 304 tsk.) Intäkter från rallytävlan online var 1150 kronor 
(18 personer).  336 kronor av dessa intäkter kommer användas till porto för priser. 20 
stycken sålda trimbroschyrer gav 600 kronor.  

§ 7    Styrelsefrågor    
Aktivitetskommittén    

y Capsulam 2020-05-25: Beslut om att utöka aktivitetsgruppen med Marie-Louise Schelin.  

y Rallylydnadstävling online. Mycket positivt gensvar av deltagarna men det ställde stora 
krav och innebar mycket arbete från aktivitetskommittén.  

y Årets Hund 2020. Styrelsen beslutade att Årets Hund 2020 ställs in.  
y SSPKs utställning som brukar äga rum i Vilsta, Eskilstuna, och ske samtidigt som cupen i 

maj kommer 2021 flyttas till Västerås. Aktivitetskommittén är tveksam till att det går att 
genomföra tävlingarna där, speciellt i agility, eftersom det är nästan omöjligt att hyra 
och frakta hinder.   

y Katarina önskar gå distansutbildningen ”Mer mentalitet, förstå och tolka hundens 
beteende” till en kostnad på 1800 kronor. Styrelsen beslutar att Katarina går 
utbildningen. Aktiviteten återrapporteras i framtaget dokument för återrapportering av 
styrelsen beviljad utbildning, seminarium och konferens. 

y Inofficiell titel i Trick-dog planeras, i 4 klasser, från vanlig hundägare till avancerad.  
y Frågan om lokalombud diskuterades. Beslutades att Aktivitetskommittén får ge förslag 

på riktlinjer för lokalombuden och fundera igenom förslag av kompensation.  
y Anmälan till den officiella rallylydnadstävlingen i Södertälje den 6 september kommer att 

öppnas. Molly P sponsrar tävlingen.  

Avelskommittén.    

y RAS. Avelskommittén arbetar intensivt med genomgång av RAS. Styrelsen kommer att få 
dokumentet för genomläsning och synpunkter inom kort.  

y Avelskommittén vill bjuda in till exteriörbeskrivningar under sommarhalvåret. Frågan 
lyftes ifall resultatet ska vara officiellt och iså fall föras in Avelsdata? Om så är fallet, 
behöver arrangemanget läggas upp på SBK med SSPK. Syftet med aktiviteten behöver 
klargöras. Monica stämmer av med initiativtagaren för att få bättre underlag till ett 
styrelsebeslut.  

y Bisse Falk har haft ett telefonmöte med Thomas Bergström på SLU för att reda ut olika 
DNA-tester för PRA B och kommer följa upp med ytterligare telefonmöte.  

y Uppfödarmöte. Diskuteras att ha möte med uppfödare med föreläsning en om 
mentalitet. Planen är att ha det i oktober och något senare genomföra motsvarande för 
medlemmar.    

y Styrelsen ser gärna att Eva Medin redovisar från Distansutbildningen i Mentalitet som 
hon gick i vid årsskiftet 2019/2020. Aktiviteten återrapporteras i framtaget dokument för 
återrapportering av styrelsen beviljad utbildning, seminarium och konferens, som skickas 
till Eva Medin via Avelskommittén. 

  



 
 
Cupen   
y Rally och agility domare inför Cupen 2020 är klar. Ringsekreterare klar.  

Gällande Utställningsdomare inväntas definitivt besked.  
y Cupen 2021. SSPK flyttar tävlingen i maj som brukar ske i Eskilstuna till Västerås, 

Lövudden. Frågan diskuterades om vi ska följa med till Västerås eller om vi även 2021 ska 
arrangera en egen Cup. Till nästa möte ska vi göra research om alternativa 
brukshundsklubbar där Cupen skulle anordnas. Orter som Arboga och Vadstena 
diskuterades bland annat. Frida följer upp Vadstenaförslaget med dåvarande 
sekreterare.  

Övriga aktiviteter   

y Ska kravet om minst VG i utställningsresultat för valphänvisning kvarstå? Beslutades att 
tidigare beslut kvarstår och att vi även fortsättningsvis kräver VG som resultat  

§ 8     Övriga frågor    
 

y Status broschyr om pälsvård. Utkast kommer att skickas ut till styrelsen för 
genomläsning.   

y Status enkät till dvärgschnauzerägare. Just nu 1134 svar. Maria sätter ihop förslag på text 
för påminnelse.   

y Hemsida diskuterades.  
y Behov av Att-göra-lista. Vi bordlägger denna detta år och tar upp frågan igen nästa år då 

listan kan byggas upp från start.  
y Ordföranden tog upp förslaget om att utse Klubbens Eldsjäl. Styrelsen var positiv och 

ordföranden kommer att skicka ut ett textförslag till styrelsen för genomläsning.   
y Årets hund 2014. Resultatet har försvunnit i samband med datorbyte. Vi bör sätta ut en 

efterlysning efter resultatlistor. Maria skriver en efterlysning på Facebook.  
y Vid årsmötet lyftes önskemål om digitalt medlemsblad och ordföranden har varit i 

kontakt med danska dvärgschnauzerklubben för att få veta vilket program som används.  
y Frågan om digitala alternativ på mötesformer diskuterades.   

§ 9    Nästa möte     
Nästa möte bokas in 11 augusti 19.30. Vi behöver stämma av att samtliga kan medverka då. 

§ 10   Mötets avslutande    
Mötesordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.    

  

Protokollförare:   

   

Maria Bane   

  
Mötesordförande:      Justerare   

Catharina Alwall Svennefelt  Frida Tjernberg   
  


