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Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. 
 
Närvarande: Renée Östrand (vice ordf.), Marica Hofsäss (kassör), Eva Arnell (led.), 
Carola Sabel (led.), Helene Nordlöf (sup2), Emma Söderblod (valberedningen). 
Telefonledes vid paragraf 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16: Lotta Sunde (ordf.).  
 
Anmält förhinder: Lotta Sunde (ordf.), Marie Schyberg. (sekr.), Sylvia Johansson 
(led) och Heidi Drube (sup1). 
 
Mötets öppnande. 
Reneé Östrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 1. Mötessekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Helene Nordlöf. 
 
§ 2. Val av justeringsman. 
Till justerare valdes Eva Arnell samt mötesordförande Reneé Östrand. 
 
§ 3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Föregående protokoll. 
Föregående styrelseprotokoll 2013-08-06 föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§ 5. AU-beslut. 
Rapportering AU beslut 2013-08-22 har tagits gällande en skrivelse från en medlem 
att 2013 års verksamhetsplan ej ligger ute på ringens hemsida. 
Att den ej låg ute var ett förbiseende och saken åtgärdades dagen efter AU-mötet. 
Lotta Sunde har även informerat revisorerna om skrivelsen samt åtgärd. 
 
§ 6. Avelskommittén. 
RAS samt uppfödarmöte - 
Avelskommittén har blivit inbjudna till mötet men ingen kunde närvara vid dagens 
styrelsemöte. 
 Ett uppfödarmöte är planerat 26-27 oktober i Stockholmstrakten.   
En önskan är att smk i Avelskommittén bör sitta i styrelsen för att få en närmare 
anknytning till styrelsen. 
Kallelse till ringens uppfödare har utgått. 
Punkter att ta upp: 
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Nya RAS, 
Schnauzerringen på Facebook, bra om fler uppfödare och andra kunniga 
schnauzerägare är med för att delge sina kunskaper om rasen, 
MH, 
Regler för hänvisningen, 
Julannonsen, 
Agrias försäkringsdata, 
Registreringsantalet, 
Trimlista på hemsidan m.m. 
 
§ 7. Ekonomiska ärenden. 
Medlemsavgiften har inkommit från SSPK ca 11.000 kronor. 
Pengar från Sfr väntas inkomma inom kort.  
 
Beslut: 
Balansrapporten m.m. bör skickas ut i samband med kallelsen till varje styrelsemöte. 
 
 
PR 
PR – glas och/eller andra produkter. 
Glas med ingraverat schnauzerhuvud finns på förslag. 
Kostnad för själva mallen är 700 kronor (engångskostnad), 
Kostnad för övrigt är själva glaset samt ingraveringen. 
Möjlig försäljningskostnad är 100 kronor. 
Diskussion om visitkort med uppgifter om ringen med t.ex. hemsidesadress m.m. bör 
tryckas för användning vid ringen arrangemang.  
 
Beslut:  
Styrelsen beslutar att beställa glas med schnauzerhuvuden i båda färgerna och att 
de skall vara separata. 
 
§ 8. SSPK. 
Stadgeförslag - 
Lotta Sunde föredrog det nya stadgeförslaget. 
 
Motion till SSPK gällande prisgravering -  
En av Ringens medlemmar har vunnit ett vandringspris som delas ut vid SSPK:s 
årsmöte. 
I dagsläget skall mottagaren betala graveringen. 
Styrelsen anser att graveringskostnaden på vandringpriser som delas ut på SSPK:s 
årsmöte bör betalas av SSPK. 
 
Beslut: Lotta Sunde upprättar motionen och lämnar in till SSPK:s styrelse. 
Graveringskostnaden för det redan utdelade vandringspriset betalas av ringen detta 
år. 
 
Rapport fån SSPK:s styrelsemöte 2013-08-11. 
Bordlägges pga. Marie Schybergs frånvaro vid detta styrelsemöte. 
 
§ 9. SKK. 
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Agrias försäkringsdata- 
Lotta Sunde håller på att sammanställa Agrias försäkringsdata. 
Frågan är om alla tre schnauzerstorlekarna är med i sammanräkningen.  
 
Beslut: 
Carola Sabel tar kontakt med ett agriaombud hon känner för att kontrollera om alla 
storlekarna är med i sammanställningen. 
 
§ 10. Ronden 2014. 
Renée Östrand har varit i kontakt med Carina Andersson-Rapp, ordförande i 
Dvärgschnauzerringen för samarbete vid deras Cup 2014. 
Dvärgpinscher och Pinscherklubben är också med i arrangemanget som är på 
Ulriksdals slott. 
SSPK har även en officiell utställning en av helgdagarna. 
Domare är Jan Herngren, Paul Stanton och Torbjörn Skaar och de bör vidtalas för 
domarjobbet på vår Rond. 
 
Beslut: 
Emma Söderblom och Eva Arnell kontrollerar användbara boende i närheten av 
Ulriksdals slott. 
Emma Söderblom kontaktar Carina Andersson-Rapp för att diskutera 
samarrangemang. 
C. Andersson-Rapp sköter domarförfrågningen. 
Helene Nordlöf – klargöra för tidigare tillfrågade Patric Ragnarsson att vi vill avboka 
honom för Ronden 2014. 
 
§ 11. Utställning/aktivitetsgrupp. 
Emma Söderblom och Sofia Karlsson ingår i denna nystartade grupp. 
Emilia Östlund kommer att ingå i gruppen vid det nya verksamhetsåret 2014. 
Alla tre har erfarenhet av utställning, rallylydnad mm. 
Tanken är att denna grupp skall ha det övergripande ansvaret för Ronden, 
hundpromenader, trimkurser o.s.v. 
 
Mötet ajourneras för lunch. 
 
§ 12. Arbetsordning. 
Arbetsordningarna diskuterades men frågan bordlades med förbehåll att vi ”tar hem” 
frågan och funderar på den och mailar in våra synpunkter till sekreteraren.  
 
§ 13. Rasklubbsmonter Stockholms Hundmässa 7- 8 /12 2013. 
Förfrågan från SKK om medverkan på Hundmässan har inkommit. 
Lotta Sunde har fört fram frågan till SSPK om SSPK ska ha ett samarrangemang 
mellan rasklubbarna och fått svar att så är fallet. 
Affenpinscherklubben är dock inte med. 
Ansvariga på Hundmässan? 
 
Beslut: 
Lotta Sunde tillfrågar Monica Håkansson och Marie-Louise Andersson som 
ansvariga. 
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§ 14. Rasklubbsmonter My Dog i Göteborg. 
Lotta Sunde är medarrangör. 
  
Beslut: 
Emma Söderblom kontaktperson för My Dog. 
Ljud och bildskolan i Trollhättan tillfrågas om de kan göra något samarbete med 
ringen. 
 
§ 15. Trimlista. 
Trimlista har tidigare funnits på ringens hemsida. 
Lotta Sunde har fått förfrågan om en sådan. 
Följdfråga – Uppfödare som har hundvårdsföretag. 
 
Beslut:  
Frågan tas upp på uppfödarmötet, styrelsen anser att företag inte skall stå med på 
ev. lista. 
 
§ 16. Trimkursannonsering. 
Ringens regi- annonsering för trimningskurs för ringens räkning där trimmaren är 
ideell. 
Företags regi – annonsering för trimningskurs i egen regi.   
 
Beslut: 
Annonsering för trimningskurs i ringens regi där trimmaren jobbar för ringens räkning 
är gratis. 
Annonsering för trimningskurs i egen regi får betala annonsering. 
 
§ 17. Auktorisationer/exteriördomare. 
Ny domare: Annette Edlander. 
Dömde Ronden 2012 med öppen kritik som var mycket uppskattat. 
 
§ 18. Kurs för utställningsansvariga 23-24/11 2013. 
Finns ett tidigare beslut att ej skicka någon deltagare men frågan är aktuell iochmed 
den nyupprättade Utställnings/aktivitetsgruppen. 
Emma Söderblom är intresserad men har inte möjlighet att gå just detta 
utbildningsdatum. 
 
Beslut: 
Emma Söderblom beviljad att gå utbildning vid lämpligt datum och plats. 
 
§ 19. Övriga frågor. 
Eva Arnell har fått ett bra pris på kalendrarna från tryckeriet som gjorde dem år 2013. 
Förslag på försäljningspris på 100 kronor. 
 
Beslut:  
Vi använder samma tryckeri som föregående år. 
 
Sponsorer - 
Sponsorer till en dag med Schnauzer har varit Gunillas djurtillbehör, Eurogroom , 
samt Royal Canin,  
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Mälardalens rör sponsrar varje år och har så gjort ett flertal år men ingen länk från 
Schnauzerringens hemsida finns. 
Sponsorer vid tillfälliga arrangemang får sin logga på hemsidan under 3 månader.  
Bör sponsorsansvarig i styrelsen tillsättas? 
Sponsorsavtal bör upprättas. 
 
Beslut: 
Sponsorsavtal bör upprättas med tydliga riktlinjer bl.a. att ingen länk till sponsorens 
egen kennelhemsida skall finnas på företagets hemsida. 
Reneé Östrand ansvarig. 
 
Tvålar - 
Ringen har köpt in 20 st. hundtvålar för 36 kr/st. 
Användningsområde: som priser, säljas på My Dog för 45 kr.  
Frågan är om man får sälja något i ringens monter på My Dog.  
 
§ 20. Nästa möte. 
Telefonmöte tisdag 5 november klockan 19.00. 
 
§ 21. Information till ej närvarande styrelseledamöter. 
 
Beslut: 
Reneé Östrand informerar denna gång ej närvarande ledamöter i stora drag vad som 
behandlats under detta styrelsemöte. 
 
Mötets avslutande. 
Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Helene Nordlöf   
 
Justerare: 
 
 
 
 
Eva Arnell, led.                                                                  Reneé Östrand, vice ordf. 


