Protokoll Telefonmöte

151119

Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll.
Närvarande:
Kikki Tiestö
Sylvia Johansson
Sofia Karlsson
Göran Hansson
Carola Selin Sabel (3)

Ej Närvarande:
Eva Wejedal
Karin Björklund
Ida Björklund

1. Till att justera protokollet valdes Sofia Karlsson
2. Dagordningen godkändes
3. Avelkommitten:
Diskuterades lite om de svar Carola har fått om det Amerikanska DCM test. Att det inte är
validerat på den svenska stammen av schnauzer. På nästa uppfödarmöte ska vi förhoppningsvis
ha med någon forskare som kan föreläsa generellt om DCM. Samt någon sakkunnig som kan
prata om HD. Avelskommitten bokar datum samt föreläsare.
Mötet beslutade att avelskommitten skulle skicka ut infobrev till uppfödarna om
Uppfödarlistan för 2016
Sponsringen av HD-röntgen
Att uppfödare som anmäler sig till uppfödarlistan även automatiskt läggs till i det hemliga
forumet för uppfödare på facebook. (Se punkt 8.)
De fick även i uppdrag att gå igenom de sidor på hemsidan som gäller avel/uppfödning
4. Ekonomi:
Ekonomin ser bra ut. Göran har kommit i fas med inbetalningarna till SSPK/SKK
Diskuterades även hur vi skulle hantera Betalningarna till uppfödarlistan som vi själva ska ha
hand om från och med 2016. Diskuterades även upplägget vid sponsring av HD röntgen som
genomförs som ett projekt 2016.
Mötet beslöt att Göran skulle göra en mall med de uppgifter han vill ha som ska läggas på
hemsidan för nerladdning.
5. Ronden 2016:
Sofia informerade om att Dodo Sandal skulle döma schnauzer på nästa års Ronden. Den
genomförs den 27/8 i Eskilstuna. Dagen efter har SSPK utställning.
6. Årsmöte 2016:
Datum för årsmötet 28/2 2016
Dagen innan den 27/2 styrelsemöte
Mötet beslutade att båda mötena skulle vara på Jönköpings Brukshundsklubb. Kikki skulle
kontakta klubben och boka lokalen.
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7. Notisbladet: Sylvia ska svara på det meil som hon fått från Elizabeth S där E.S undrade om vi ville
att hon skulle sitta kvar som medarbetare på Notisbladet. Självklart ska hon vara kvar men Kikki
skulle höra med valberedningen om vi eventuellt kunde ha någon person till som kunde
medverka på våra möten när det gäller Notisbladet, samt hjälpa Elisabeth.
8. Övriga frågor:
Kikki hade fått en förfrågan från en uppfödare om att ha en chatt på hemsidan för uppfödare.
Enligt webbmaster svårt att lösa. Istället föreslogs en hemlig grupp på facebook för de
uppfödare som står med på schnauzerringens uppfödarlista. Mycket enklare att genomföra.
Som moderatorer i gruppen föreslogs avelskommitten.

9. Nästa möte: 14/12 kl 19.00
10. Mötet avslutades.

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

…………………………………………
Sofia Karlsson/Justerare

