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

1. Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Heidi Drube 

2. Föredragningslistan, godkännes 

3. Protokoll  från styrelsens  telefonmöte 140407 godkändes och lades till handlingarna.  

4. Ekonomiska ärenden-kassarapport 
  

 Ingen rapport i dagsläget 

5. Årets hund -statuter 
 
Helene arbetar vidare med dessa och återkommer. 
 

6. En dag med Schnauzer 
 

 Lotta och Elisabeth skall planera för dag, plats och aktiviteter. 

7. Ronden  
 
Planeringen fortskrider. Justering skall göras på hemsidan  då anmälan skall göras i förväg på 
lydnad, rallylydnad och agility. 

8. SSPK 
 
 Styrelsemöte 6/6, Lotta åker dit. 
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9. RAS-Avelskommittén 
 
Arbetet på hälsoenkäten är långt framskriden. Innan den skickas ut till kontrollpersoner skall 
styrelsen se över den ännu en gång. 

 

10. Uppfödarmöten 
 
Preliminärt skall mötena ske 20 eller 21/9 samt 4 eller 5 oktober.  Lotta och Renée skall vara 
med på varsitt möte. Ej klart ännu med ämne för föreläsning. 

 

11. Notisbladet, innehåll och manusstopp 
 
Manusstopp  16/6. Diskussion fördes om schnauzerringens bidrag till nästa tidning. Nästa 
manusstopp 15/9. 

 

12. Övriga frågor 
 
Sponsoravtal med Hundgott värde 1500 kr/år.  Avtalet är påskrivet och skickat men har ej 
kommit tillbaka ännu. 
 
Fira med SKK, styrelsen skall se över om det finns någon arbetande schnauzer som gör något 
annorlunda och höra efter om intresse finns för att vara med på Stockholmsmässan. 
 
SKK utställningskommitté, Elisabeth skickar ut så alla får läsa. 
 
SKK utbildningskommitté, en utbildning i oktober för avelsfunktionärer, diskussion om vilka 
utbildningar som skall prioriteras i schnauzerringen. 
 
DCM-tester, svar på fråga om dessa har kommit från Bodo Bäckmo. Lotta inväntar svar från 
SLU angående tester. Lotta skriver, med utgångsläge från SKK och SLU svar, ett 
ställningstagande från styrelsen. Detta publiceras, efter samverkan med Bodo Bäckmo om 
formulering , på hemsidan och facebook. 
 
Förslag till att bloggar om schnauzer i vardagen skall kunna länkas från hemsidan. Sylvia 
lägger ut förfrågan på hemsidan om några vill vara med och bidra. 
 
Beslut taget att då avtalet med Royal Canin går ut i december skall Renée arbeta vidare med 
att i fortsättningen ha samma huvudsponsor som övriga rasklubbar i SSPK 
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13. Nästa möte:   genomförs som telefonmöte 140609  kl. 19.00 
 

14. Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Lotta Sunde    Heidi Drube 


