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1. Dagordning för mötet den 4/10 2015 Jönköping.   
                    
 Närvarande: Göran, Kikki, Sylvia, Karin, (Bodo) 

2. Till sekreterare valdes Karin Björklund 

3. Till justerare valdes Sylvia Johansson 
           
 

1. Kassarapport. 
2. Medlemsavgift till år 2016. 
3. Färg förslag på medlemskorten. 
4. Årets hund priser, pokaler eller rosetter. 
5. Brev/utskick till nya valpköpare om medlemskap i klubben. 
6. Korrigering av valpsidan/valpförmedling. 
7. Rapporteringskod på föräldrar till valpar på valpförmedlingen. 
8. Mentorkandidater till nya uppfödare. 
9. Marknadsföring på You Tube. 
10. Avgift för 2016 för uppfödarlistan. 
11. Rasmontern på Stora Stockholm/My Dog 
12. Kolla upp om vi som klubb kan sponsra dom medlemmar som väljer att 
HD röntga sina hundar 
13. Om Sylvia kan lägga upp en film på ett ut av hennes hundars MH på 
hemsidan. 
14. Testplatser för MH 
15. Bodo pratar om vikten av HD o MH. 
16. Om Kikki o Karin kan anordna ett MH i Stockholmstrakten. 
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1. Ca 110000 i dagsläget enligt kassören/Göran 
2. Medlemsavgiften oförändrad 2016 
3. Vi kom överens om färgen lila. 
4. Sofia har fått i uppdrag att kolla upp vilka rosetter som skulle passa. 
5 Sofia o Sylvia har fått i uppdrag att skriva ihop ett infobrev till de nya 
valpköpare som skaffat schnauzer men som inte blivit medlemmar i 
klubben  
6. Rutan "övrigt" på valpsidan tas bort. 
7. Vi kom överens om att rapporteringskod, inte skulle stå på 
valphänvisningssidan om någon av föräldrarna skulle ha det, man får gå in 
titta på "Hund data" på SKK´sida. 
8. Kolla upp om det finns några av dom gamla uppfödarna som kan tänka 
sig att agera mentor. All hänvisning av mentorer skall gå via Eva Annell. 
9. Ingela Melinder tog på sig den uppgiften. 
10. Oförändrad för år 2016 lika med 300 kr. 
11. Tas upp på nästa styrelsemöte. 
12. Vi kom överens om att en summa på 500 kr skulle kunna vara rimlig att 
sponsra med. Tiden 1/1 2016 till 31/12 2016. 
13. Sylvia kunde lägga upp en film på ett MH på hemsidan, så att 
medlemmar som inte vet var det är, eller hur det går till, kan gå in och titta. 
14. Sylvia tipsade om Revingehed som ett bra tillfälle att göra MH. Där 
utbildas figuranter och testledare och det behövs alltid provhundar. Kan 
även ordna MH för schnauzer i Falkenberg om intresse finns. 
15. Bodo skulle skriva i hop en artikel om vikten om HD. Han skulle även 
skriva en analys på enkäten, som vi gjorde på uppfödarmötet av ett MH 
test. Det vill säga, om hur vi ville att vår idealschnauzer skulle vara. Kommer 
i skrift på hemsidan. 
16. Vi ska kolla med dom brukshundsklubbar som finns i vår närhet. 
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………………………………………… 
Justerare Sylvia Johansson 
 
   


