Protokoll Telefonmöte

150507

Ordförande Kicki Tiestö hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll.
Närvarande:
Kicki Tiestö
Sylvia Johansson
Sofia Karlsson
Ida Björklund
Karin Björklund
Carola Sabel 1-3

Ej Närvarande:
Göran Hansson
Eva Wejedal

1. Till att justera protokollet valdes Karin Björklund och Ida Björklund
2. Dagordningen Godkändes
3. Ras: Carola informerade lite om hur långt RAS hade kommit. Snart färdigt. De har upptäckt att
något hände runt 2005. Rasens sjävständighet minskade enligt Bodo B. rasprofilsdiagram.
Den försämrade HD statistiken diskuterades. Varför denna förändring? Felavläsning? Detta
skulle tas upp i RAS. Carola och Renée Ö åker till SSPK.s avelskonferans den 9/5
4. Det blev ingen ekonomisk genomgång eftersom Göran H inte var med.
5. En dag med schnauzer. B0rdlades eftersom Eva W inte var med.
6. Ronden: Allmänt dålig anslutning. Beslöts att ”schnauzerglas” skulle ges till BIR och BIM. 2
vinglas till BIR och 2 shelterglas till BIM Bäst i varje klass blir BIS.
7. Arbetsfördelningen hänskjuts till det fysiska mötet
8. Notisbladet: Strukturen på våra sidor av Notisbladet diskuterades. Vi kom fram till att publicera
de tävlingsresultat som kommer in till hemsidan. Att vi även till varje nummer skulle ha en
bildtävling med varierande tema där den vinnande bilden skulle publiceras i NB. Resterande
bilder läggs på hemsidan. Sylvia åtar sig att meddela Elisabeth om denna början till struktur.
Första bildtemat ska vara ”tävling” Bilderna ska vara inskickade senast v29 för publicering i nr 3
av NB. Sofia och Ida åtog sig att utse vinnande bild.
9. Mentalitet: Diskuterades om att schnauzerringen ev skulle ordna 2 MH om året. Ska diskuteras
mer på det fysiska mötet.
10. Åretshundstatuter: Ändringar kommer att göras så att vissa resultat får räknas med varje år.
MH. BPH, MT Ett av dessa får räknas med varje år, Samt HD A-B
11. Ev fyskiskt möte den 1-2 Augusti.
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12. Sofia kollar med Lotta S om ringsekreterarväskan. Beslöt att om det behövs en ny så skulle den
införskaffas.
13. Utmärkelser: Årets hund utmärkelser.
14. Beslöts att elektronisk signering skulle genomföras.
15. Nästa möte: Telefonmöte ev den 8/6

……………………………………….
Sylvia Johansson/sekreterare

………………………………………….
Ida Björklund/justerare

…………………………………….
Karin Björklund/justerare

