
 
 

Protokoll Telefonmöte 2017-02-01                                                                           

 

    
Närvarande:  Kikki Tiestö, Sylvia Johansson, Karin Björklund, Lena Lindberg, Emma Söderblom, 
Ida Björklund, Carola Selin Sabel 1-4   
Ej närvarande: Göran Hansson, Sofia Karlsson, Ulla Chowdhury, Anne Svensson   
                
1. Ordförande Kikki hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet 

 
2. Till att justera protokollet valdes Ida Björklund  

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Carola berättade lite om vad de skulle prata om på Årsmötet. De ska visa en powerpoint om HD- 

statistiken för schnauzer som de har fått hjäp av Bodo Bäckström att göra. De ska även redogöra 
för den sjukdomsstatistik de fått in från vissa försäkringsbolag. Trenden när det gäller HD i 
Sverige går åt det sämre hållet, mednas det i t.ex Finland går åt de andra hållet. Frågan är 
Varför? Bo Skalin kommer att ha ett möte med SKK för att diskutera frågan. 
På det första uppfödarmötet 1/4 kommer Bodo Bäckstöm och Irene berglund att vara 
föreläsare. Uppfödarmötet kommer att flyttas till Skara.  
 

5. Ekonomi: Kassa: Sparkonto ca 49000 kr. postgiro: 7000 
Kalenderförsäljningen gav ett + på ca 2000 kr  
HD sponsringen kostade ca 13000 kr 
22 av 27 uppfödare har betalt in sin uppfödaravgift till schnauzerringen 
 

6. Ronden: Ida kommer att göra en inbjudan samt lägga upp Ronden som ett evenemang på 
facebook. Beslöts att även i år använda MG events för anmälan. Alla får hjälpas åt med att ragga 
sponsorer. 
 

7. Diskuterades lite om Årsmötet samt det fysiska mötet dagen innan. Det fysiska mötet börjar kl 
13 på Lördagen. 
 

8. Schnauzerbladet: Telefonmöte om nästa nummer den 7/2 kl 1600 
 

9. Beslöts att ha ett konstituerande möte via telefon den 16/2 kl 19.30 
 

10. Kikki samt ev andra intresserade kommer att träffa vår nya sponsor från Brat Pets 11/2 kl 10.00 
Övriga sponsorer: 
Royl canin: Har inte hört av sig. Sofia ska meila igen 
Hundgott: Löper tills vidare även så Mälardalens Rör 
Göteborgs Djurklinik: Vi kollar med Renée som är kontaktperson. 
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11. Övriga ärenden: Inga 
 

 
12. Nästa möte:  Konstituerande 16 Februari 2017 kl 19.30 

 
 

13. Ordförande Kikki tackade alla som varit med och avslutade mötet 
 
 
 
 
…………………………………….                                                   
Sylvia Johansson/Sekr          
 
 
 ……………………………………  …………………………………………..                                                   
Kikki Tiestö/ ordf   Ida Björklund/ justerare 
    
 

 


