
                             

 

 

 21-11-04 Protokoll digitalt styrelsemöte 

 kl:19.00 via Zoom 

Närvarande: 

Monica Andersson 

Frida Tjernberg 

Petra Iwarsson 

Lars Appelin 

Maria Bane 

Kikki Tiestö 

Yvonne Broberg 

Susanne Andersson Weiszbach (§4) 

 

Dagordning: 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Det tillägges i dagordningen att ta upp arbetet för policyn om fysiska möten. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

Petra Iwarsson väljs som sekreterare och Frida Tjernberg som justerare jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Maria Bane har skickat ut ett förslag på policy, angående återbetalning för utställning och 
arbetande grenar, som ska skickas ut igen för att få styrelsen feedback.  

 

 

 



§ 5 Inkomna handlingar 

• 211001 SBK Nya anvisningar för verksamhet vid den så kallade hundförbudstiden. 
• 211001 SSPK AU 3. 
• 211008 SSPK Nominering. 
• 211008 SSPK Sponsringsavtal med Olivers Petfood. 
• 211008 SSPK Länk till formulär verksamhetsplanering 2022 att lägga ut på sociala 

medier. 
• 211012 SLU Sport och sällskapsdjur. 
• 211015 SSPK Info från SSPK. 
• 211017 SSPK De senaste protokollen. 
• 211017 SSPK re: de senaste protokollen. 
• 211017 Jan Hockart Välkomna att ställa ut på rasklubbstorget på My Dog 2022. 
• 211018 SSPK Aktivitetslänkarna. 
• 211024 SSPK Motioner till SSPK fullmäktige. 
• 211024 SSPK Lathund för rasklubbar och delegater inför SSPK´s fullmäktige. 
• 211028 SKK Remissförslag till nya typstadgar för SKK´s medlemsorganisationer. 
• 211029 SSPK Inför workshop verksamhetsplanering 2022. 
• 211030 SKK Remissen igen. 
• 211101 SSPK Workshop aktivitetsplanering.  
• 211102 SSPK Ändring av datum för workshop. 

 

§ 6 Ekonomi 

Sammandrag från Dvärgschnauzerringens Cup 2021 har skickats ut till styrelsen. 

Sammandrag från Dvärgschnauzerringens läger 2021 delges muntligen. 

Post inkommit för provtagning av PRA hund. 

Fakturor inskickade från styrelsemedlemmar för utlägg till inventarier till klubbens förråd. 

§ 7 AU beslut 

AU beslut togs den 13/10 att köpa in blomstercheckar till de som gjort vår nya hemsida. 

§ 8 Styrelsefrågor 

• Aktivitetskommittén 
 

• Lägret 
 
Kikki Tiestö skickar ut en sammanställning på en liten enkät som de flesta deltagarna 
från lägret fyllde i men de fick även mycket positiva reaktioner på plats. 



Platsen för lägret var bra men funderingar finns att ev. byta plats till nästa år för att 
göra den mer tillgänglig för medlemmar på andra orter.  
Till nästa år behövs en ny organisation kring anmälningarna och att det även ev. ska 
gå att anmäla sig på hemsidan.  
Datum för lägret 2022 bör bestämmas snart. 
 

• Cupen 
 
Samma boende är bokat till Cupen 2022.  
Domare till arbetande grenar är klart men ej till utställning. Förslag till domare 
mottages gärna. 
Cupen är tillsammans med SSPK 2022. 
Dvärgschnauzerringen firar 35 års jubileum 2022. 
 
 

• Avelskommittén 
 
Ca 40st deltog i uppfödarmötet om DNA-tester med Maija Eloranta. Det har även där 
kommit positiv feedback från deltagare. 
Dvärgschnauzerringen fortsätter sitt arbete kring DNA-listorna. 

             

• Hälsogruppen 

 

• Mentalgruppen  

             Mentalgruppen har ett webbinarium inbokat i början av 2022. 

            Arbetet kring rasprofilen fortsätter. 

• Medlemsblad 

Maria Bane fortsätter att arbeta för en första upplaga av medlemsbladet. Temat kommer 

att vara mentalitet med focus på MH. 

 

§ 9 Övriga frågor 

• Årsmöte 

             Förslag på datum och plats för årsmötet diskuterades och även det förberedande   

             arbetet inför mötet. 



• Shopen 
 
Kontakt har tagits för kostnadsförslag till shopen. 
 

• Nominering till ”Årets eldsjäl” ska läggas ut på hemsidan. 
 

• Beslut tas att säga upp den förra hemsidan. 
 

• Policyn för fysiska möten skickas ut till styrelsen för feedback. 
 
 
 

§10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 29/11-21 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

Protokollförare: 

 

 

 

Petra Iwarsson 

 

Mötesordförande:                                                 Justerare: 

 

 

 

Monica Andersson                                              Frida Tjernberg 


