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Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordinarie
ledamöter

Lotta Sunde
Renée Östrand
Elisabeth Alexanderson
Göran Hansson
Eva Arnell
Kikki Tiestö
Sylvia Johansson
Sofia Karlsson

Suppleant 1
Suppleant 2

Heidi Drube
Helene Nordlöf

Arbetsutskott, AU
Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till AU.
Avelskommitté
Sammankallande
Ordinarie

Kikki Tiestö
Karin Åström
Carola Selin Sabel

Medlemsombud, valphänvisning och omplacering
Eva Arnell har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) hundägare att
samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och omplaceringshänvisningar.
Webbmaster
Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida och
domän. Hon har dessutom varit administratör för Schnauzerringens öppna Facebookgrupp
samt styrelses interna Facebookgrupp.
Aktivitetskommitté
Har ej varit aktiv under 2014.
Revisorer
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Stefan Svennefelt och Lasse Holdo valdes vid årsmötet till ordinarie revisorer och Rune
Nilsson och Ingvar Borg valdes vid samma tillfälle till revisorssuppleant.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Birgitta Andersson som sammankallande samt Catharina
Alwall-Svennefelt och Maria Borg
Sammanträden och möten
En kickoff genomfördes med den nyvalda styrelsen i Habo. Styrelsen har under året
genomfört tio protokollförda sammanträden inklusive konstituerande. Av dessa tio
sammanträden var två fysiska möten, övriga genomfördes som telefonmöten. Samtliga
protokoll har efter elektronisk justering lagts ut på hemsidan.
Representation
Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av:
Göran Hansson, Kikki Tiestö, Marie-Louise Andersson, Boel Nicklasson samt Renée Pierrou.
Lotta Sunde utsågs att representera Schnauzerringen i SSPKs nystartade stadgekommitté.
Stadgekommittén har under året ombildats till en föreningskommitté.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar den 2013-12-31 uppgick till 463 medlemmar. 2014-12-31 uppgick antalet
medlemmar till 446 medlemmar, en nettominskning med 17 medlemmar vilket kan bero på att
det föddes färre valpar.
Medlemsinformation
Information till alla medlemmar sprids via vår enda officiella kanal Notisbladet, som skickas
direkt till medlemmarnas hemadress.
Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda populära,
nätbaserade kanaler, men där vi inte når alla medlemmar. Här kan Schnauzerringen snabbt få
ut information till en stor del medlemmar. Båda kanalerna är öppna, utan krav på
medlemskap, varför försiktighet eftersträvas med vilken information som läggs ut.
Medlemsträffar
Ronden
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Genomfördes 140823 i Ulriksdals Slottspark, Stockholm. Pga ordinarie funktionärs sjukdom
närvarade Lotta och Elisabeth. 17 hundar deltog på utställningen. En hund deltog i ”kom som
du är”.
Även i klasserna finaste trimning och gladaste hund deltog några hundar.
En Dag med Schnauzer
Blev ej genomfört detta år. Planeras till våren 2015.
Medlemsgrillning
Grillning genomfördes med medlemmar i anslutning till utställning i Hässleholm, vilket var
uppskattat. Planerades även till Norrköping men fick ställas in.
Funktionärsutbildning
Utbildningar som vår avelskommitté har deltagit i är:
SKK:s Grundutbildning för avelskonsulenter deltagare: Kikki Tiestö.
Kurser och föreläsningar
Pälsvårdskurs i Skara
Lördagen den 4 oktober samlades 5 glada och pigga schnauzrar i Skara hos Carola Selin Sabel
för att några mattar och hussar skulle delta i schnauzerringens pälsvårdskurs. Några som varit
med tidigare var med på kursen för att få kännedom om ”finliret” i konsten att trimma sin
hund.
Efter lek, stoj och kaffe till de tvåbenta stannade Carola kvar i köket med de som aldrig
trimmat förut för att gå igenom vardagsskötsel av sin schnauzer. Renée tog sig an de två som
varit med förra året och som nu kom med nästan färdigtrimmade hundar. Detta tillfälle gicks
övergångar igenom mellan långt och kort och hur man lägger linjerna på sin egen hund för att
ta fram fördelar och kanske dölja det som är mindre bra. Inte helt lätt men de var flitiga elever
som jobbade på med sina vovvar.
Efter en god lunch och ännu mera jobb för både 2- och fyrbenta började alla se riktigt stiliga
ut. Några hade aldrig trimmat innan men visade sig vara superduktiga och flinka och
hundarna stod tålmodigt på bordet och lät sig hanteras.
Det var trötta mattar, en husse och några lika trötta schnauzrar som drog sig hemåt sen
eftermiddag. Några hade vi inte lyckats trötta ut, de hade önskemål om att få lära sig mer
framöver.
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Det är en fröjd att anordna sådana här kurser när man har så ivriga elever.
Carola och Renée
Uppfödarmöten
Uppfödarmöte 19 oktober 2014
Söndagen den 19 oktober samlades 10 deltagare till uppfödarmöte i Upplands Väsby.
Mötet inleddes med att prata igenom tankar och funderingar från SSPKs avelskonferens som
hölls dagen innan på samma ställe. På avelskonferensen fick vi lyssna till avelsplanering,
avtalsregler, mentalitet mm.
Mötet diskuterade utställningsregler, domaretik och uppfödaretik. Representanter för
avelskommittén gick igenom RAS och hälsoenkäten. Mötet diskuterade även priser på
parningsavgifter samt valppriser.
Dessutom avnjöt vi en härlig lunch tillsammans och konstaterade att vi har mycket tankar och
erfarenheter att utbyta och att dessa möten borde vara oftare.
Ytterligare ett möte var inplanerat i Malmö den 25 oktober men fick ställas in då endast 3
deltagare hade anmält sig.

Avelskommitté
Avelskommittén har under första halvåret färdigställt en ny hälsoenkät. Ett arbetsmöte
genomfördes första helgen i maj där enkäten färdigställdes. I slutet på sommaren gjordes en
pilotstudie på tio enkäter för att få svar på enkätens kvalitet, tio utvalda schnauzerägare med
erfarenhet av att besvara enkäter valdes.
Av tio utskickade enkäter fick avelskommittén tillbaka 6 svar med reflektioner om enkätens
kvalitet. Under hösten har sedan enkäten legat på schnauzerringens hemsida mellan 19
september – 1 december. Alla med kända mailadresser har också fått ett personligt mail med
enkät. Drygt 170 personer har svarat på enkäten. Under hösten har arbetet med RAS
fortskridit för att tillsammans med analys av hälsoenkäten ge svar på hur vår ras mår idag.
Under trettonhelgen har avelskommitten haft en arbetshelg där enkät och RAS färdigställts till
hälften. Analys av enkätsvar påbörjas under januari. Resultatet kommer förhoppningsvis att
ge oss värdefull information om vad vi måste fortsätta att utveckla i avelsarbetet de
kommande åren.
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På SKK:S grundutbildning för avelskonsulenter har Kikki Tiestö deltagit under två dagar
under hösten 2014.

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
2014 hade schnauzerringen inplanerat ett BPH på Bjuvs BK men på grund av för få anmälda
så var vi tvungna att ställa in. De hundar som var anmälda fick göra sina BPH vid ett senare
tillfälle.

Valphänvisning och omplacering
Vårt medlemsombud och tillika styrelsemedlem, Eva Arnell, har under året även varit
ansvarig för valphänvisning och omplacering.
Valpar 2014
Antal födda kullar
Antal födda valpar
Antal importer
Antal väntade
kullar

Peppar &
salt
10
83
1

Svart
12
67
1
1

Eva har fått frågor via mail och telefon om rasen, valpar, omplaceringar. Frågor har även
kommit om Dvärgschnauzer och en har frågat om Riesenschnauzer.
Det ha varit 14 omplaceringar och de flesta har fått nya hem.

PR verksamhet
Via medverkan i rasmontrar på My Dog, Göteborg i januari samt Hundmässan, Stockholm i
december.
Speciella vinglas har framtagits med schnauzermotiv som finns för försäljning med reklam
via hemsidan.
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SSPK
Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat samtliga protokoll till SSPK.
Vid SSPK:s styrelsemöte i april representerades Schnauzerringen av Lotta Sunde.
Ekonomi
Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar.
Sponsorer
Royal Canin
Biodistra
Hundgott
Mälardalens rör
Glasbruket Ulven
Slutord
Årets stora arbete, hälsoenkäten, har tagit mycket tid i anspråk, framför allt för
avelskommittén. De inkomna svaren ska ge underlag för en rapport om vår ras och vad som
hänt sedan förra hälsoenkäten. Svaren kommer givetvis att redovisas så vi kan se rasens
utveckling.
På några ställen i landet har privata initiativ tagits till/fortsatt med ”promenadgrupper” /
motsvarande. Styrelsen ser mycket positivt på dessa grupper, eftersom det är ett bra sätt att
samla och aktivera schnauzerägare nära ”hemma” och inspirera varandra till olika aktiviteter.
Möjlighet finns att söka bidrag från Schnauzerringen för att betala en del av kostnaden för t
ex. Fika, lokal eller dylikt.
Schnauzer i väst firade i år 10-årsjubileum på sin glöggpromenad, sökte – och fick-bidrag.
Schnauzerringens facebook-grupp är mycket populär och aktiv! Det är roligt att följa
medlemmarnas aktiviteter med hundarna. Det är många gånger det dagliga livet och inte
tävling eller utställning som speglas där. Några enstaka inlägg med dvärgschnauzer och
försäljare har dock tagits bort enligt FB-gruppens regler.
Samarbetet över gränserna inom SSPK har fortsatt, vilket vi ser som mycket positivt.
Rasmontrarna på både My Dog i Göteborg och Stockholms Hundmässa var samprojekt inom
SSPK och alla fem raserna var inbjudna att förevisa sina hundar.
Vi har även blivit inbjudna till aktiviteter från, bland annat, Dvärgpinscherklubben.
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Ett stort TACK riktas till ALLA som, på olika sätt, bidragit till Schnauzerringens år 2014!

Styrelsen för Schnauzerringen
Stockholm den 2014-12-07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lotta Sunde
Renée Östrand
Ordförande
Vice ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elisabeth Alexanderson
Göran Hansson
Sekreterare
Kassör

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Arnell
Sylvia Johansson
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kikki Tiestö
Sofia Karlsson
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helene Nordlöf
Heidi Drube
Suppleant 2
Suppleant 1
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