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

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Sylvia Johansson  

 Föredragningslistan, godkännes 

 Protokollet från styrelsens telefonmöte 141104  godkändes och lades till handlingarna. 

 Bodo Bäckmo var med som inbjuden gäst. Han redovisade hur arbetet inom mentalitet 
fortskrider. Statistik för samtliga raser inom SSPK som genomgått MH under 2014 håller på att 
sammanställas. Dessa kommer schnauzerringen tillhanda så snart det är klart. Även de som blivit 
korade samt de som anmälts för oacceptabelt beteende.  

 Avelsgruppen samt mentalgruppen kommer sedan att träffas för att arbeta fram vad man skall 
 använda staistiken till. Till exempel kan man redovisa föräldradjurens mentalitet på 
 valphänvisning och göra provparningar efter Bodos diagram. 

 Tyvärr blir få schnauzrar blir korade. En korning ger en beskrivning på hundens mentala 
 samt fysiska hälsa. 

 Uppfödare i styrelsen upplever att många köper schnauzer som en sällskapshund så det är 
 svårt att motivera dem att delta på MH. 

 Styrelsen diskuterade om ev. ha en grupp som arbetar med mentalitet nästa år och alltid ha 
 det som en punkt på dagordningen samt ev. ha det som tema 2015. 

 Ekonomiska ärenden-kassarapport 

Göran redovisade det ekonomiska läget.  

 En dag med Schnauzer 

 Frågan bordlägges. 



 
 

Protokoll styrelsemöte 141210            Telefonmöte                                                                        

 

 Ronden 
 
 Sofia redovisar hur arbetet fortskrider.  
 

 SSPK 
 
 Firar 70-årsjubileum 2017. Styrelsen beslutar att schnauzerringen skall delta. Ett beslut 
 skall  tas snarast om utställningen skall vara officiell eller inofficiell. 

 
 Hemsidan 

 
Förslag om det skall finnas en ny flik där uppfödare får ett erbjudande att anmäla om de 
planerar en parning inom sex månader. Detta som en service för blivande valpköpare. 

               Styrelsen beslutar att en sådan sida skall upprättas under förutsättning att både tik och hane              
 uppges. 
 

 RAS-Avelskommittén 
 
Kikki och Carola redovisade hur arbetet forskrider med hälsoenkäten. Drygt 150 svar har hittills 
inkommit.  
 
Avelskommittén följer upp vad som händer med DCM i Europa. 

 
 

 Uppfödarmöten 

Ett möte skall inplaneras i mars-april. 

 

 Övriga frågor 

 Diskussion kring verksamhetsberättelsen som håller på att sammanställas. 

 Ett sponsoravtal på två år med Royal Canin godkändes av styrelsen. Även en ny sponsor på gång. 

 Nästa års styrelse. Kontakt skall tas med valberedningen. 

 Årsmöte 2015 blir i Jönköping 7/2 på brukshundsklubben 
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Nästa möte:   genomförs som telefonmöte 150113 kl. 19.00 

 

Avslutning: Vice ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Renée Östrand    Sylvia Johansson 


