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

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Helene Nordlöf.  

 Föredragningslistan, godkännes 

 Protokoll från styrelsens telefonmöte 140917 godkändes och lades till handlingarna 

 Ekonomiska ärenden-kassarapport 

 Göran redovisar det ekonomiska läget. Han kommer att göra en sammanställning i mer detalj 
och skicka till styrelsen. 

 Förtjänsttecken 

               Nomineringar till uppfödarmedalj samt veteranmedlemmar är inskickade till SSPK. 

 En dag med Schnauzer 

              Kommer att hållas under våren 2015 
 
 

 Ronden 
     
              Kommer att gå av stapeln i Vadstena samma helg som SSPK utställning i Vadstena 23-24/5. 
 

 SSPK  
 
Deadline för Notisbladet är 10/11. Styrelsen ger förslag på materiel som skall skickas in 
 utifrån genomförda aktiviteter och aktiva hundägare. 
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 Årets hund-statuter   
 
Styrelsen tar beslut att de föreslagna statuterna kommer att gälla från och med 2015. Dessa 
kommer att visas på hemsidan. Information kommer även att gå ut på facebooksidan. 

 RAS-Avelskommittén 
 
Kikki och Carola redovisar i hur arbetet fortskrider med RAS.  Hittills har det kommit in över 100 
svar på hälsoenkäten och det är ännu en tid kvar att besvara den. Avelskommittén tar hjälp av 
specialkunniga när det gäller mentalitet och exteriördelen. De räknar med att vara klara med 
RAS i januari. 
 
Ett förslag från avelskommittén om att påbörja ett samarbete med mentalgruppen på SSPK 
godkändes av styrelsen. Bodo Bäckmo från SSPK föreslås att medverka på nästa  
styrelsemöte.  
 

Kikki utses att delta på temautbildningen för avelsfunktionärer. 

 Årsmöte 2015 

Kommer att hållas den 7/2 2015 i Jönköpingsregionen. Styrelsen diskuterar förslag på föredrag. 

Information kommer att gå ut i Notisbladet samt på hemsidan. 

 Uppfödarmöten  

Ett förslag har uppkommit om att de skall förläggas till SSPK:s utställningar, detta  diskuterades. 

Styrelsen ser ej några fördelar med att ha dessa i samband med utställning. Klubben skall istället inrikta 

sig på att ha gemensamma sociala aktiviteter som exempelvis medlemsgrillning.  

 Övriga frågor 

1. Motioner till SKK skall skickas in via SSPK till fullmäktige i mars. 

Styrelsen beslutar sig för att skicka in två motioner: 

En gällande domaretik på utställning samt en gällande ändring av regler för cert/cacib på utställning. 

2. Ett lokalbidrag på 500 kr till schnauzer väst beviljas som skall användas till den årliga 
glöggpromenaden som i år har 10-årsjubileum. 

3. Schnauzerringens eventuella sammanslagning med Pinschersektionen. Schnauzerringen kan 
i dagsläget inte se fördelarna med att slå ihop Schnauzerringen och Pinschersektionen. 
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4. Egen uppfödarsida på hemsidan, Styrelsen utser Sylvia att undersöka om det går att ha en 
sida på schnauzerringens hemsida med inloggning för endast uppfödare. Där skall 
information kunna läggas ut samt eventuellt finnas ett forum där man kan diskutera som 
inte kommer att vara öppen för allmänheten. 

5. Styrelsen tar beslut att Schnauzerringen kommer att skriva på ett samarbetsavtal med 
Svensk hundungdom. 

6. Schnauzerglas: beslut togs att seltersglas/ljuslyktor och vinglas ska försäljas via hemsidan. 
Göran tar emot skriftliga beställningar och priset blir 150:-/glas. Beställningsinfo läggs upp 
på hemsidan, med en ”blänkare” på FB. 

  

Nästa möte:   genomförs som telefonmöte 141210 kl. 19.00 

 

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Lotta Sunde    Helene Nordlöf 


