
 
 

Protokoll styrelsemöte 140807                                                                                    

 

 
 
              Närvarande:    Ej närvarande: 
     
 Heidi Drube                                        Kikki Tiestö   
 Helene Nordlöf  Eva Arnell 
 Sofia Karlsson   Göran Hansson 
 Sylvia Johansson  Renée Östrand 
 Elisabeth Alexanderson 
 Lotta Sunde     
    
     
               
             Adjungerad:   Avelskommittén 
 
 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll. 
 

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Heidi Drube samt Sylvia Johansson  

 Föredragningslistan, godkännes 

 Protokoll från styrelsens telefonmöte 140616 godkändes och lades till handlingarna. 

 Ekonomiska ärenden-kassarapport 

Ingen rapport från kassören. Lotta tar kontakt för att ta reda på hur det ser ut med 
anmälningsavgifterna för Ronden. 

 En dag med Schnauzer 

Reklam för dagen den 27/9 skall göras på hemsidan samt Rondens katalog. Kommer att genomföras i 
Mälardalsregionen. Lotta skall ta kontakt med uppfödare i trakten om de kan hjälpa till med 
kloklippning. Lotta, Elisabeth och ev Sylvia deltar den dagen. 
 
 

 Ronden 
17 schnauzers är anmälda till utställningen. Sylvia utformar utställningskatalogen. Pm skall gå ut till 
deltagarna. Lotta, Elisabeth och ev Sofia deltar. 

  
       SSPK 

Lotta lämnar rapport hur arbetet fortskrider i schnauzerringen vid nästa styrelsemöte. 

 RAS-Avelskommittén 

 



 
 

Protokoll styrelsemöte 140807                                                                                    

 

Testgruppen har fått hälsoenkäten och lämnat respons på den. Tidigt under hösten kommer den ut till 
alla registrerade schnauzerägare. 

 Årets Hund- statuter 

Ett förslag finns i princip färdigt och skickas ut till styrelsen i veckan från Helene 

 
 Uppfödarmöten 

 
Ej helt klart med plats för mötena med datum bokade. Påminnelser läggs ut på hemsidan 

 Övriga frågor 

1. Pins-  Elisabeth tar fram ett förslag och prisuppgift på pins med schnauzerringens logga för 
försäljning.  

2. Valphänvisning- texten och regler för valphänvisning skall ses över. 

3. Ny redaktör för schnauzerringen i Notisbladet utses av styrelsen. Det är Carina Jonsson som 
kommer att börja med att medverka på Ronden där hon kommer att fotografera och skriva 
reportage. 

 

 

Nästa möte:   140914 kl 13.00 i Höganäs. Det som inte fysiskt kan medverka deltar via Skype. Elisabeth 
skickar ut anvisning  hur deltagande via Skype fungerar. 

 

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Lotta Sunde    Heidi Drube 
Ordförande    Justerare 
 
Sylvia Johansson 


