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Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll.
Närvarande:
Kikki Tiestö
Sylvia Johansson
Ida Björklund
Karin Björklund
Renée Östrand (1-4)
Carola Selin Sabel (1-4)

Ej Närvarande:
Göran Hansson
Sofia Karlsson
Ewa Wejedal

1. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
2. Dagordningen godkändes
3. Renée Informerade om arbetet med SSPK.s rasmontrar till Stockholmsutställningen samt My
Dog i Göteborg. Än så länge var det lite osäkert om hur många klubbar som skulle medverka. De
skulle ha ett upptaktsmöte Onsdagen den 28/10. Vi beslöt att lägga ut upprop om medhjälpare
till schnauzerringens rasmontrar på Facebook samt på hemsidan.
4. Carola informerade lite från den avelskonsulentutbildning hon och Renée varit på.
Avelskommitténs arbete innebär mer än att bara göra RAS. Det skulle behövas en
arbetsbeskrivning som skulle ge lite struktur till uppgiften.
De hade också fått reda på att SKK förordar BPH eftersom det skulle vara lättare för våra
hundar att komma med på sådant prov. SKK skulle kunna hjälpa till med att ordna BPH
diagram/spindeldiagram efter 200 testade hundar.
Carola tog också upp att försäkringsbolagens sjukdomsstatistik skickas till SSPK, där den hade en
tendens att stanna. Den borde skickas direkt till varje avelskommitté.
Togs även upp att det registrerat väldigt lite schnauzer i år. Främst då på PS. Det skulle behövas
minst 200 reg/år för att få en bra avelsbas. Hitills i år 37 reggade PS och 67 SV.
DCM diskuterades, samt rapporterings kod A .
5. Protokollet från det fysiska mötet i Oktober gicks igenom.
6. Ingen ekonomisk genomgång eftersom kassören inte var med. Vi beslöt att godkänna att
sponsra schnauzer i Väst glöggpromenad med 1000 kr. Som motprestation vill vi ha en artikel
och bilder från promenaden till hemsida och Notisbladet
7. Nästa bildtema för Notisbladet 1 2016 blir Vintertema
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8. Övriga frågor:
Göteborgs djurklinik ville påbörja ett samarbete med schnauzerringen mot att de fick ha sin
logga på vår hemsida.

9. Nästa möte: 19/11 kl 19.00

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

…………………………………………
Ida Björklund/Justerare
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