
 

 

                             

 

 

 22-08-30 Protokoll digitalt styrelsemöte 

 kl:19.00 via Zoom 

Närvarande: 

Monica Andersson 

Göran Åkesson  

Petra Iwarsson 

Maria Bane 

Frida Tjernberg 

Sussie Andreasson Weiszbach  

Kikki Tiestö (§8) 

Josefine Cuevas Brodd (§8) 

Christer Lindahl  

Corinne Palm Kullberg 

Susanne Lexelius  

Lars Appelin  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare. 

Petra Iwarsson valdes till sekreterare och Corinne Palm Kullberg till justerare jämte 
ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. 



 

 

§ 5 Inkomna handlingar 

• 220626 SSPK Avelskonferens- alla styrelsemedlemmar kan anmäla sig till 
konferensen. 

• 220627 SKK Inbjudan till hundrastorget vid SHM 2022 - Frida Tjernberg anmäler 
Dvärgschnauzerringen. 

• 220705 SSPK Glad sommar och spännande höst. 
• 220810 SKK FCI Championat för juniorer och veteraner. 
• 220818 SKK Välkommen till SKKs avelskonferens- hur många som kan gå på den ur 

Avelskommittén beror på hur många som anmält sig. Frida Tjernberg är även hon 
intresserad. 

• 220819 SSPK Hamiltonplaketten och förtjänsttecken. 

§ 6 Ekonomi. 

Poster har inkommit inför rallylydnadstävlingar, exteriörbeskrivning och webinar. 

Beslut tas att anmäla Dvärgschnauzerringen till skattemyndigheten som arbetsgivare. 

§ 7 AU beslut 

- 

§ 8 Styrelsefrågor 

• Aktivitetskommittén 
 

• Rallylydnadstävling 17/9–22 

Kontakt har tagits för att få sponsorpriser. 

Funktionärer finns. 

Det behövs köpas fler priser och styrelsemedlem tar uppdraget. 

Beslut tas att köpa in rep i stället för att använda plast band. Rep går att använda fler 
gånger och har många användningsområden. 

• Lägret. 

             22st anmälda till lägret och alla förberedelser är så gott som klara. Det behöver bara         
             köpas in lite priser. 
 
             Det blir ingen exteriörbeskrivning på grund av för få anmälda. 
 

• Cupen. 

Ingen utställningsdomare är tillfrågad än på grund av att problem med funktionärer 
och domare för de arbetande grenarna måste lösas först. Olika lösningar 
diskuterades. 



 

 

 
• Avelskommittén 

     Avelskommittén har haft möte med Hälsogruppen. Det kommer ett protokoll inom    
     kort. 
 
    Uppfödare ska ha fått inloggning till DNA-listan men mail med information skickas ut i 

           igen.     
          

• Hälsogruppen 

• Agrias rasprofil webbinarium. 

Information och anmälan har skickats ut till uppfödare. Synpunkter kommer att detta även 

är viktigt för hanhundsägare. Ordförande undersöker om det är möjligt att bjuda in även 

dem. 
 

• Mentalgruppen 

Arrangerar ett webinar den 8/9 med Kenth Svartberg och med fokus på BPH och beteende 

mellan de olika färgerna. 

• Shopen 

Ansvarig för Shopen kommer att få alla varor till sig för att kunna inventera.  

• Medlemsbladet 

Medlemsbladet kommer att komma ut 3 nr/ år, vår, höst och vinter. 

§9 Övriga frågor 

• Statuter ”Årets hund”- jobbet kring detta fortsätter. Anmälningsformulär läggs ut på 
vår hemsida okt/nov. 

• Statuterna för årets ”Eldsjäl- bordlägges till nästa styrelsemöte, då bör alla läsa 
dokumenten inför mötet. 

• Trickhund - ny ansvarig skall ha överlämning från förra ansvariga. 
• Utkast till den digital foldern ”Välkommen medlem”-tanken är den skall skickas ut till 

nya medlemmar och ska vara ett komplement till vår hemsida och ska även ligga där.  
Styrelsemedlemmar läser den och kommer med synpunkter till nästa styrelsemöte. 

• Vart ska de olika grupperna rapportera? - De olika grupperna ska rapportera till den 
kommittén de har över sig. Kommittéerna för vidare de frågor som behöver tas upp i 
styrelsen. När grupperna mailar sina arbetsanteckningar till kommittéerna bör de 
sätta styrelsen på ”CC”. Signering behövs vid beslut eller om man vill veta att alla har 
fått informationen. 



 

 

• Hamiltonplaketten-förslag på person som ska nomineras till Hamiltonplaketten 
mailas mellan styrelsemedlemmar. Har vi flera förslag ska de rangordnas. Vårt 
förslag skickas till SSPK. SSPK väljer ut en person som skickas till SKK. 
Hamiltonplaketten är SKK´s finaste utmärkelse som en uppfödare kan få. 
 

Beslut togs att:  

• anmäla Dvärgschnauzerringen till skattemyndigheten som arbetsgivare.  
• köpa in rep i stället för att använda plast band. Rep går att använda fler gånger och 

har många användningsområden.  
• AK plus de från styrelsen som vill delta på SKK:s avelskonferens får göra det. 

Kostnaden är 1800 kr per person. Blir det för många anmälda totalt får vi besked från 
SKK om begränsat antal deltagare per klubb.  

 

§10 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte är den 3/10–22 via Zoom. 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare. 

 

Protokollförare 

 

 

 

Petra Iwarsson 

 

Mötesordförande                                                       Justerare 

 

                                                             

 

Monica Andersson                                                      Corinne Palm Kullberg                                                      


