Protokoll Telefonmöte

20160119

Närvarande:
Karin Björklund
Sylvia Johansson
Sofia Karlsson
Ida Björklund
Carola Selin Sabel (4)

Ej Närvarande:
Eva Wejedal
Göran Hansson

1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll.
2. Till att justera protokollet valdes Sofia Karlsson
3. Dagordningen godkändes
4. Avelskommitten: Carola har meilat SLU om föredragshållare till uppfödarmötet i Uppsala 2/4,
men inte fått svar.
Diskuterades om hur uppfödarmötet skulle läggas upp om ingen föredragshållare kommer. I
såfall skulle RAS gås igenom på FM och tid för diskussioner på EM.
Avelskommitten har även fått inbjudan från dvärgpinscherklubben om gemensamt möte om
mentalitet och avelsfrågor.
5. Ekonomi: Ingen ekonomisk rapport eftersom Göran anmält förhinder.
6. Delegater till SSPK fullmäktige. Vi kan skicka 5 delegater. Kikki och Karin åker. Ida B kollar om
hon kan få tag på ytterligare delegater.
7. Årets hund: Sylvia informerade om antalet vinnare i Årets hund. Beslöts att Kikki skulle skicka
inbjudan till alla vinnare att komma till årsmötet. Sofia tar på sig att skaffa rosetter.
8. Diskuterades ny redaktör till vår del av Notisbladet. Sylvia lägger ut en annons på
facebookgruppen samt på hemsidan om att vi söker ny redaktör.
9. Årsmötet samt det fysiska mötet diskuterades. Ordförande till årsmötet fortfarande inte klart.
Kikki har bokat övernattning i närheten av årsmöteslokalen på Jönköpings Brukshundsklubb.
Kikki och Karin arbetar vidare med verksamhetsberättelsen 2015, samt med verksamhetsplanen
för 2016. Sofia skulle skriva lite om Ronden, samt Sylvia skriver lite om årets hund.
10. Övriga frågor.
MH i stockholmstrakten: Kikki och Karin tar tag i att kolla med klubbar i området.
Sofia skulle kolla med sin klubb om de skulle kunna tänka sig att ordna något för schnauzer nere
i Skåne.
Sylvia ska också länka till SBK-tävling på hemsidan och uppmuntra schnauzerägare att leta MH
plats där
Schnauzeralmanacka: Beslöts att arbeta med projektet under 2016 med utgivning 2017.
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11. Nästa möte: 17 Februari klockan 19
12. Kikki avslutade mötet och tackade alla för ett givande möte.

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

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

