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

Ej Närvarande:
Eva Wejedal
Kikki Tiestö

1. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund
2. Dagordningen godkändes
3. Avelskommitten: Carola informerade från det avelskommittesmöte som hon och övriga i
kommitten varit på.
Carola informerade även om att det första uppfödarmötet 2016 skulle avhållas i Uppsala.
Hemsidans avels/uppfödarsidor gicks igenom och det beslöts att vissa sidor skulle tas bort. T.ex
täckhundssidorna.
Infobrevet till uppfödarna gicks också igenom.
4. Ekonomi: Göran informerade om att trots stora utbetalningar så såg ekonomin fortsatt god ut.
Rutinerna om den nya uppfödarsidan togs även upp. Avgiften blir 300 kr, som sätts in på
klubbens giro. Det kommer även att finnas en nerladdningsbar pg blankett på hemsidan för de
som inte betalar digitalt.
5. Ronden 2016: Inget att rapportera.
6. Årets hund: Sylvia informerade om att resultat till Årets Hund hade börjat komma in.
Diskuterades även om vilka rosetter som skulle beställas. Sofia skulle ta fram förslag på
färg/utseende och lägga upp i styrelsens facebooksida.
7. Medlemsbrevet: Beslöts att Sylvia skulle göra en beställning från Vista print på 100 ex som ska
skickas till de schnauzerköpare som INTE gått med i klubben.
8. Notisbladet. Sylvia informerade om det brev hon fått från nuvarande redaktör där hon
meddelade att hon avsäger sig uppdraget. Vi måste därför leta ny person som är villig att ställa
upp som redaktör för schnauzerringens del av Notisbladet.
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9. Försäljning på facebooksidan: Sylvia hade fått en förfrågan om att en person ville sälja reflexer
på facebooksidan. Frågan diskuterades och vi beslöt att ej tillåta detta. Sylvia skulle meddela
personen i fråga om beslutet
10. Övriga frågor:
Årsmöteshandlingar. Karin tillsammans med Kikki skulle ta fram verksamhetsberättelse 2015
samt verksamhetsplan för 2016
Antalet omplaceringar diskuterades och vad orsaken till detta kunde bero på.

11. Nästa möte: 19/1 2016 kl 19.00

12. Mötet avslutades av Karin som önskade alla En God Jul.

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

…………………………………………
Ida björklund /Justerare
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