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 Närvarande:   Ej närvarande: Sofia Karlsson 
Kikki Tiestö 
Sylvia Johansson 
Ida Björklund 
Karin Björklund 
Göran Hansson 
Eva Wejedal 
Carola Sabel §1-3 
           
 
 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll. 
 
1. Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Eva Wejedal  

2. Föredragningslistan godkändes 

3. Avelskommiten/RAS 
Carola rapporterade att RAS snart är färdig. 154 inkomna enkätsvar.  De ska ha ett möte med Bodo 
Bäckmo för att gå igenom mentaldelen senare i april. Carola rapporterade även lite om DCM. Att det 
inte finns något validerat test som gäller schnauzerpopulationen i Norden och att vi därför måste 
vara väldigt försiktiga med detta test. 

4. Ekonomiska ärenden-kassarapport:  
Göran rapporterade att föreningens ekonomi var god. Han skulle också kolla vad som egentligen 
gäller när det gäller medlemsregistreringen med SSPK. Infon har inte varit särskilt bra. Göran har 
också gjort en kostnadsutläggsblankett som ska läggas på styrelsens facebooksida. 

5. En dag med Schnauzer 
Planeras till hösten.  Eva W skulle kunna tänka sig att vara med att arrangera dagen, men vill att vi 
diskuterar mer om innehåll på vår Kick Off. 

6. Ronden 
Arbetet fortsätter tillsammans med övriga rasklubbar. Kikki, Sofia, Lotta S och ev Eva åker dit och 
hjälper till. 

7. Rapport från SSPK Fullmäktige: 
Fullmäktige den 20150329. Ordförande Sara Nordin.  
Förslag på att fullmäktige mötet ska genomföras vart annat år istället för varje år. Styrelsen för 
schnauzerringen bifaller. Genomgång årsredovisning SSPK, en tusenlapp + .  
Beslut togs om att alla SSPK utställningar ska berättiga till skbv poäng. Årets sspk utställning ska gå 
av stapeln i Eskilstuna istället för Ulriksdal som var orten 2014.  
Beslut togs om att rallylydnads statuterna jämställs med alla andra lydnadstävlingar.  
Årets nyhet inom utställningar är möjlighet att på plats anmäla för parklass. Bägge hundarna måste 
dock vara anmälda på utställningen.  
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8. Övriga Frågor: 

Kick Off blir den 9-10 maj. Kikki återkommer om plats. 
På kickoffen kommer frågor som arbetsfördelning, mentalitet, åretshundstatuter etc att diskuteras. 
 

 

 

Förslag lämnades om att utse en person från styrelsen som bevakar medlemmar som blivit nominerade 
till utmärkelser samt tar fram förslag till egna utmärkelser. 

 
Notisbladet: Sylvia tog på sig att kontakta vår redaktör Elisabeth för att vi ska få en förhandstitt på det 
material som gäller schnauzerringen innan det publiceras. 

9.  Nästa möte: 
9-10 maj Kick Off 

 

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Sylvia Johansson 
Sekreterare 
 
 
 
.....................................   ………………………………….. 
Kikki Tiestö, justerare   Eva Wejedal, justerare 


