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Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Schnauzerringens	  styrelse	  2014-‐01-‐08	  
	  
Närvarande:	  Lotta	  Sunde	  (ordf.),	  Renée	  Östrand	  (vice	  ordf.),	  Marie	  Schyberg	  (sekr.)	  (deltog	  §§1-‐7),	  	  
Eva	  Arnell	  (led.),	  Carola	  Selin	  Sabel	  (led.)	  (deltog	  §§8-‐13),	  Heidi	  Drube	  (suppl.1)	  (deltog	  §§1-‐7)	  och	  
Helene	  Nordlöf	  (suppl.2).	  
Frånvarande:	  Marika	  Hofsäss	  och	  Sylvia	  Johansson.	  Ingen	  från	  Avelskommittén	  närvarade.	  
	   	  
§1	  Mötets	  öppnande	  
Lotta	  Sunde	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  	  
	  
§2	  Val	  av	  justeringsperson	  
Till	  justerare	  valdes	  Heidi	  Drube	  t	  o	  m	  §7,	  därefter	  Eva	  Arnell.	  
	  
§3	  Godkännande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkändes.	  
	  
§4	  Föregående	  styrelseprotokoll	  	  
Föregående	  styrelseprotokoll	  2013-‐11-‐04	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
§5	  Avelskommittén	  	  
RAS:	  Ingen	  redovisning	  har	  inkommit	  från	  Avelskommittén.	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  informera	  tillträdande	  Avelskommitté	  efter	  årsmötet	  att	  deras	  första	  
uppdrag	  blir	  att	  göra	  klart	  RAS	  med	  ny	  frågeställning	  som	  ska	  förankras	  med	  uppfödare	  som	  stämmer	  av	  
med	  sina	  valpköpare.	  Ev	  samarbete	  med	  Pinschersektionen	  som	  inte	  heller	  är	  klara	  med	  RAS.	  
Uppfödarmöte:	  Lotta	  har	  fått	  en	  del	  synpunkter	  på	  förfrågan	  till	  uppfödarna.	  
Beslut:	  Bjuda	  in	  till	  uppfödarmöte	  efter	  årsmötet.	  

	  
§6	  Ekonomiska	  ärenden	  	  
Marika	  lämnade	  sent	  återbud	  pga	  sjukdom	  varför	  flera	  punkter	  bordlades	  till	  nästa	  möte.	  	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  kontakta	  Marika	  gällande	  ekonomiska	  ärenden	  som	  ska	  åtgärdas,	  bl	  a	  
ekonomirapport,	  sammanställning	  över	  kostnader/intäkter	  från	  ”En	  dag	  med	  schnauzer”,	  fakturering	  av	  
sponsorer	  2013	  och	  2014,	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  till	  revisorerna.	  
	  
Ersättning	  där	  medlemmar	  ställer	  upp	  för	  föreningen,	  t	  ex	  i	  samband	  med	  My	  Dog.	  
Beslut:	  Policy	  tas	  fram	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  
Foto/banner	  till	  hemsidan:	  Eva	  har	  glömt	  och	  frågan	  bordläggs	  tills	  vidare.	  
	  	  
Informationsfilm	  om	  schnauzer:	  Utgår	  då	  Marika	  inte	  närvarade.	  Bordläggs	  tills	  vidare.	  
	  
Sponsring	  hemsidan	  –	  förfrågan	  från	  Hundgott:	  Förslag	  att	  det	  ska	  vara	  samma	  som	  det	  hon	  har	  med	  
SSPK	  (logga	  på	  hemsidan	  och	  bidrar	  med	  godis	  till	  utställningar/arrangemang).	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Renée	  att	  be	  Hundgott	  skicka	  sponsorförslag.	  Uppdrogs	  åt	  Renée	  att	  kontakta	  
Sylvia	  att	  loggor	  ska	  tas	  bort	  en	  månad	  efter	  genomförd	  aktivitet.	  
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Reklamartiklar	  för	  schnauzer:	  Lotta	  har	  fått	  förfråga	  om	  Ringen	  är	  intresserad	  att	  framställa	  
reklamartiklar.	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  prata	  med	  Camilla	  och	  tar	  med	  artiklar	  till	  årsmötet.	  	  
Uppdrogs	  åt	  de	  som	  har	  bra	  högupplösta	  bilder	  på	  svart	  och	  P/S	  att	  skicka	  dessa	  till	  Lotta	  för	  fram-‐
tagande	  av	  glas.	  
	  
§7	  Årsmötet	  2014	  –	  lördag	  den	  8/2	  i	  Stockholm	  
Inga	  motioner	  har	  inkommit.	  I	  dagsläget	  har	  ännu	  ingen	  anmält	  sig	  (sista	  anmälningsdag	  5/2).	  	  
Beslut:	  Lotta	  tillfrågar	  Bodo	  Bäckmo	  att	  föreläsa	  om	  ”Schnauzerns	  mentalitet”	  kl	  10-‐11.30,	  ersättning	  
för	  resa	  och	  lunch	  utgår.	  Lotta	  tillfrågar	  Renée	  Pierrou	  alt	  Boel	  Nicklasson	  att	  sitta	  ordförande	  för	  mötet.	  
	  
Verksamhetsberättelse	  2013	  
Beslut:	  Lotta	  skickar	  slutord	  till	  Marie	  som	  uppdaterar	  och	  ber	  Sylvia	  att	  lägga	  ut	  på	  hemsidan.	  Original	  
skrivs	  under	  av	  samtliga	  styrelseledamöter	  vid	  årsmötet.	  
	  
Verksamhetsplan	  2014	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  sammanställa	  denna	  med	  utgångspunkt	  från	  verksamhetsplanen	  för	  2013	  
och	  lägger	  den	  på	  styrelsen	  Facebooksida	  för	  kommentarer.	  
Information	  om	  grillning	  ska	  annonseras	  i	  förväg	  på	  Schnauzerringens	  hemsida	  och	  Facebook	  samt	  SSPK.	  	  
Uppdrogs	  åt	  Renée	  att	  skaffa	  information	  hur	  en	  avelsfond	  inrättas.	  	  
Arbetsordningar:	  Marie	  har	  upprättat	  arbetsordning	  för	  funktionen	  sekreterare.	  
Beslut:	  Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  ta	  fram	  arbetsordning	  för	  ordföranden	  och	  kassören.	   	  
	  
§8	  Aktivitetsgruppen	  
Ronden	  2014:	  Beslut:	  Jan	  Herngren	  tillfrågas	  att	  vara	  domare.	  
Rallylydnadssektion:	  Gunilla	  Nilsson	  har	  inkommit	  med	  förfrågan	  att	  starta	  en	  rallylydnadssektion.	  
Beslut:	  Styrelsen	  funderar	  över	  utformning	  och	  frågan	  bordlägges	  till	  nästa	  möte.	  
	  
§9	  SSPK	  
Lotta	  meddelade	  att	  vare	  sig	  hon	  eller	  Renée	  kan	  närvara	  vid	  SSPK:s	  telefonmöte	  som	  planeras	  till	  10	  
eller	  12	  mars.	  Helene	  Nordlöf	  kommer	  att	  närvara	  i	  stället.	  
	  
§10	  SKK	  
Stockholms	  Kennelklubb	  i	  samarbete	  med	  Solvalla	  erbjuder	  Stockholm	  en	  eventhelg	  i	  hundens,	  kattens	  
och	  hästens	  tecken	  från	  och	  med	  2014.	  	  
Fastställda	  datum	  2014-‐08-‐23-‐-‐24,	  2015-‐08-‐22-‐-‐23,	  2016-‐08-‐27—28,	  datum	  för	  2017	  är	  ej	  fastställt	  
ännu.	  Årets	  helg	  kolliderar	  med	  SSPK	  och	  Ronden.	  Lotta	  har	  pratat	  med	  Aktivitetsgruppen.	  
	   Beslut:	  På	  eventhelgen	  2014	  kommer	  Schnauzerringen	  inte	  att	  medverka.	  Däremot	  kanske	  på	  
eventhelgen	  2015	  då	  den	  inte	  krockar	  med	  SSPK	  och	  rasklubbarnas	  gemensamma	  utställningshelg.	  
	  
§11	  Information	  till	  ej	  närvarande	  styrelseledamöter	  
Uppdrogs	  åt	  Lotta	  att	  informera	  Marika	  och	  Renée	  informerar	  Sylvia.	  	  
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§	  12	  Övriga	  frågor	  
Beslut:	  Marie-‐Louise	  Andersson	  tillfrågas	  av	  Lotta	  om	  hon	  kan	  tänka	  sig	  ordna	  med	  lättare	  lunch	  till	  
årsmötet.	  
Lotta	  rapporterade	  att	  hon	  fått	  kontakt	  med	  ett	  Bed	  &	  Breakfast	  i	  Jönköpingstrakten,	  där	  det	  kan	  vara	  
intressant	  att	  förlägga	  uppfödarmöte,	  styrelsemöte	  m.m.	  Lotta	  fick	  i	  uppdrag	  att	  skaffa	  mer	  info	  om	  
vilka	  kostnader	  och	  förutsättningar	  som	  vi	  kan	  få	  hos	  dem.	  
	  
§13	  Nästa	  möte	  
Beslut:	  Nya	  styrelsen	  har	  ett	  konstituerande	  sammanträde	  efter	  årsmötet	  i	  Stockholm	  den	  8/2.	  
	  
Mötets	  avslutande	  
Ordförande	  tackade	  de	  närvarande	  för	  visat	  intresse	  och	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat.	  	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  	  

	  

Marie	  Schyberg	   	   	   	   Renée	  Östrand	  
Sekreterare	  §§1-‐7	   	   	   	   Sekreterare	  §§8-‐13	  
	  
	  
	  
Heidi	  Drube	  	   	   	   	   Eva	  Arnell	  	  
Justerare	  §§1-‐7	   	   	   	   Justerare	  §§8-‐13	  
	  
Lotta	  Sunde	  
Ordförande	  


