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

 Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Sylvia Johansson  

 Föredragningslistan, godkännes 

 Protokoll från styrelsens telefonmöte 140807 godkändes och lades till handlingarna. 

 Ekonomiska ärenden-kassarapport 

Göran redovisar det ekonomiska läget. 

 Förtjänsttecken-statuter 

               Föregående års förslag till SSPK finns kvar då det gäller uppfödning och kommer att tas upp i  
 SSPK inför kommande fullmäktige. Helene kollar om det finns fler att nominera. Sista dag för 
 nominering är 31/10. 
 

 En dag med schnauzer 
 
 Styrelsen tar beslut på att dagen kommer att flyttas till våren, ev i kombination med ronden. 
  

 Ronden 
 
 Lotta och Elisabeth redogör för hur arbetet med Ronden gick. Då båda kom in i ett sent skede 
 och var oerfarna var det vissa detaljer som missades. I det stora hela förflöt det bra. 
 Till  nästa år bör det vara en arbetsgrupp på tre personer som håller i Ronden. Dessa skall utses 
 till nästa möte. 
 

 SSPK 
   
               Notisbladet gick med manus till tryckning i måndags. Kommer att innehålla mycket bilder från                 

Ronden och SSPK:s utställning på Ulriksdal. Carina  Jonsson har sammanställt. 
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22/9 är det ett möte på Kennelklubben som en person från styrelsen bör delta på då ett avtal 
skall skrivas med SKK för att få använda deras medlemsservice. Ej faställt än vem som deltar. 

SSPK har avelskonferens 18/10. Det skall gå ut en påminnnelse om att bok går att beställa, 
Hundavel i teori och praktik. Denna går även att få beställa till uppfödarmötena. 

SSPK har styrelsemöte 5/10, någon från styrelsen skall delta. Vem kan åka istället för Lotta? 

 Årets Hund-statuter 

Genomgång av förslag på statuter från Helene. På nästa styrelsemöte tas beslut om dessa ska 
gälla 2015. Då kommer det även att annonseras om detta på hemsidan. 

 RAS-Avelskommittén 

Nu är enkäten färdigställd och kommer inom kort att skickas ut till alla  schnauzerägare. Då man 
med mail endast når ca 1000  schnauzers tas beslut att klubben står för porto samt 
kuvertkostnader så att alla ca 4000 nås. Eventuellt kan klubben få ekonomisk ersättning från 
SSPK som kan täcka åtminstone en del av kostnaden. Bidrag till detta skall sökas.  

  
 Uppfödarmöten 

Mötet i norr kommer att hållas 19/10 i Stockholm på samma hotell som avelskonferensen hålls. 

Renée redogör för kostnader för dessa. Sista anmälningsdagen för Stockholm är 3/10. 

I söder blir det uppfödarmöte i Helsingborg den 25/10. 

Önskvärt är att någon från avelskommittén medverkar på båda mötena. 

Sylvia går ut med information på hemsidan och facebooksidan. 

 

 Övriga frågor 

 Styrelsen beslutar att inte göra någon beställning av pins. Däremot diskuteras namnskyltar för 
 de som representerar Ringen i olika sammanhang till exempel i rasmontrar. 

 Rasklubbstorget i Stora Stockholm, styrelsen utser Marie-Louise Andersson som 
 sammanhållende i Stockholm. På My dog behövs även någon sammanhållande, Renée hör efter 
 i Göteborgsområdet. 
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 Styrelsen diskuterar om man kan ha gemensamma regler då det gäller arbete i monter mellan 
 rasklubbarna. För tillfället ges gratis inträde på utställningen medan andra rasklubbar bjuder på 
 mat, parkering etc. 

 Sponsring- styrelsen beslutar att Schnauzerringen via Renée försöket få ett nytt avtal med Royal 
 Canin. 

 Renée och Sylvia hör även med fler företag om sponsring. 

 

 

 

Nästa möte:   genomförs som telefonmöte 141104  kl. 19.00 

 

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Lotta Sunde    Sylvia Johansson 


