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Närvarande:    Ej Närvarande: 
Karin Björklund  Göran Hansson    
Sylvia Johansson   
Kikki Tiestö (ordf) 
Sofia Karlsson   
Ida Björklund 
Ulla Chowhdury 
Anne Svensson      
Reneé Östrand(4)  
Carola Selin Sabel (4) 
                
1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll 

 
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund  

3. Dagordningen godkändes 

4. Avelskommitten:  Reneé berättade att avelskommitten hade blivit inbjudna att få vara med på 
schäferklubbens möte om HD index under kommande sommar/höst. 
Carola har tecknat medlemskap i Danska kennelklubben. Användarnamn och inlogg meilar hon 
till övriga styrelsen. 
Kikki kontaktar Göran om hur inbetalningar till uppfödarlistan ska skickas ut. 
Diskuterades kostnaden för kommande avelskonferens som avelskommitten vill vara med på.  
Beslöts att bordlägga frågan tills vi vet hur kassaflödet ser ut. 
Vidare diskuterades vem som skulle inbjudas att hålla föreläsning på höstens uppfödarmöte. Ett 
intressant ämne kan vara MH/BPH samt exteriör. 
 

5. Ekonomi: Kikki rapporterade  hur mycket som fanns i kassan eftersom Göran inte var med. 
 
 

6. Ronden: Inget speciellt att rapporetera. Ida kontaktar Carina Rapp för att få mer info. 
Diskuterades vilka klasser och priser som vi skulle ha med i år. Samt om vi skulle använda MG- 
events som anmälningssida liksom vi gjort tidigare år. Diskuterades även om vilka 
kringaktiviteter som skulle anordnas samt hur vi ska marknadsföra evenemanget. 
 

7. Årets Hund: genomgången av statuterna bordläggs till nästa möte. 
 

8. Notisbladet: Styrelsen var överens om att ha en nättidning om inte SSPK kan få ihop en 
redaktion till Notisbladet. 
 
 

9. MH för schnauzer i Stockholmstrakten går dåligt. Svårt att få tag på klubbar som vill anordna MH 
för våra raser. 
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10. Aktiviteter: Om det anordnas schnauzerpromenader i sommar så är det fritt fram att ansöka om 
sponsring från klubben för diverse utlägg. T.ex fikapengar 
 

11. Övriga frågor: Sponsoravtalet med Royal Canin håller på att löpa ut. Förslag togs att fråga om 
förlängning på 2 år. Sofia kontaktar Royal. 
Sponsoravtal gås igenom på nästa möte 
Sponsorer till Ronden. Alla hjälps åt med att leta. 
 
 

12. Nästa telefonmöte: 7/6 kl 18.30 
 

13. Ordförande tackade alla som varit med och avslutade mötet 
 
 

 
………………………………………. 
Sylvia Johansson/sekreterare 
 
 
 
………………………………………… 
Ida Björklund /Justerare 
 
       
 
 


