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Närvarande:
Lotta Sunde
Renée Östrand
Elisabeth Alexanderson
Göran Hansson
Sylvia Johansson
Helene Nordlöf

Ej närvarande
Sofia Karlsson
Kikki Tiestö
Heidi Drube
Eva Arnell

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll.
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Renée Östrand.
 Föredragningslistan, godkännes
 Protokollet från styrelsens telefonmöte 141210 godkändes och lades till handlingarna.
 Årsmöte 2015
Lokal bokad på Jönköpings brukshundsklubb. Anmälan skall göras till Elisabeth. Information och
dagordning, kassarapport samt verksamhetsberättelse skall läggas ut på hemsidan .
 Ekonomiska ärenden-kassarapport
Göran kommer att lämna in bokslutet för 2014 före 24/1.
 En dag med Schnauzer
Planeras till sensommar/höst eventuellt halva dagen gemensamt med dvärgpinscher och pinscher.
 Ronden
Beslut tas av styrelsen vilken anmälningsavgift de olika klasserna skall ha på utställningen. Arbetet
fortskrider i samarbete med övriga rasklubbar
 SSPK
Lotta rapporterar från SSPK:s styrelsemöte 11/1-15
Delegater utses till årets fullmäktigemöte i SSPK och anmäls av Elisabeth till sekreterare@sspk.se
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 Årets hund-statuter
Skall så snart som möjligt läggas ut på hemsidan då de kommer att gälla from detta år. Inför årsmöte
2016 skall rosetter köpas in då årets hund 2015 skall premieras.
 RAS-Avelskommittén
Hälsoenkäten håller på att bearbetas. Arbetet beräknas vara klart helgen 24-25/1. Den har besvarats av
ca 170 vilket är drygt 15% av alla utmailade enkäter. Totalt finns enligt SKK ca 4000 schnauzrar
registrerade. Diskussion om detta deltagande kan anses representativt för rasen, frågan tas upp på
årsmötet.
 Notisbladet
Redaktörer till Notisbladet är utsedda av samtliga rasklubbar. Tidningen är numera rasklubbarnas och
inte SSPK:s. Tidningen kommer att bli förbättrad, skall bestå av 32 sidor i färg, varje nummer kommer
att ha ett tema. Ordförande i varje styrelse kommer att avgöra vad som skall komma med i tidningen för
varje nummer.
Ett förslag från styrelsen kommer att tas upp på SSPK:s fullmäktigemöte om att första numret av
Notisbladet bör komma ut lite tidigare på året, förslagsvis månadsskiftet februari/mars.
 Sponsoravtal
Avtal med Royal Canin är klart för 2015. Även Göteborgs djurklinik, Hundgott och Mälardalens rör
kommer att vara sponsorer under 2015.
 Övriga frågor
Renée kommer att sammanställa erfarenheter från rasmontern på My dog inför kommande år. MarieLouise Andersson kommer att tillfrågas om att även göra detta från Hundmässan i Stockholm.

Nästa möte: genomförs som Årsmöte 150207 på Jönköpings brukshundsklubb.

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Elisabeth Alexanderson
Sekreterare

Lotta Sunde

Renée Östrand

