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Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 

2016.  

Styrelsens sammansättning  

Ordförande   Kikki Tiestö  

Vice ordförande   Karin Björklund  

Sekreterare  Sylvia Johansson 

Kassör Ordinarie  Lena Lindberg (21/10) 

Ledamot  Sofia Karlsson 

Ledamot  Göran Hansson (21/10) 

Ledamot  Ulla Chowdhury 

Suppleant 1  Ida Björklund 

Suppleant 2   Anne Svensson 

 

  

  

Arbetsutskott, AU   

Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till 

AU.   

  

Avelskommitté 

     

Sammankallande  Carola Selin Sabel  

Ordinarie  Karin Åström 

Reneè Östrand 

  

  

Medlemsombud, valphänvisning och omplacering  

    

Eva Arnell har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) 

hundägare att samordna och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och 

omplaceringshänvisningar.   
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Webbmaster  

  

Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida 

och domän. Hon har dessutom varit administratör för Schnauzerringens öppna 

Facebookgrupp samt styrelsens interna Facebookgrupp.  

 

Avelskommittén:  

 Vi som arbetat i avelskommittén under 2016 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och 

Renée Östrand. Vårt fokus har legat på utvärdering av RAS i vår ras HD status, MH 

resultat och att titta på sjukdomsstatistik från AGRIA. 

 

Vårens uppfödarmöte hölls i Uppsala där Göran Andersson och Jens Häggström från 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som forskar inom genetik föreläste och gick 

igenom gentesters värde i avelsurval för uppfödare. 23 personer deltog. Dagen 

avslutades med genomgång, tillsammans med uppfödarna av RAS dokumentet. 

 

Den 8 - 9 oktober var Carola, Karin och Renée på utbildning i Västerås där SSPK 

hade bjudit in till RAS arbete med Maija-Leena Eloranta som föreläste om arbete 

kring RAS. Maija-Leena, som hade läst RAS dokument från de olika deltagarna, 

schnauzerringens RAS togs fram som ett bra exempel i sin föreläsning. 

 

Den 22 oktober planerades ett uppfödarmöte i Habo på brukshundsklubbens lokaler, 

där en föreläsare var inbjuden att beskriva BPH:s nytta för rasen och jämföra MH 

med BPH. Endast sju stycken anmälda ledde till att mötet blev inställt. 

 

Tre telefonmöten har anordnats, där avelskommittén gått igenom och diskuterat 

sammanställningen av hur HD resultat förvärrats och om hur antalet hundar som MH 

testas minskar. 

 

Avelskommitténs verksamhetsplan för 2017 är att anordna uppfödarmöte vår och 

höst, samt förankra 2016 års utvärdering i RAS hos schnauzerringens medlemmar.  

 

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer: Stefan Svennefelt och Ingvar Wogenius  

Revisorssuppleanter Rune Nilsson och Ingvar Borg   
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Valberedning  

Valberedningen har bestått av: Boel Niklasson sammankallande, samt Monica 

Wogenius och Lotta Sunde  

Sammanträden och möten  

Styrelsen har under året genomfört tio protokollförda sammanträden inklusive 

konstituerande. Alla genomfördes som telefonmöten Samtliga protokoll har efter 

elektronisk justering lagts ut på hemsidan.  

Byte av kassör genomfördes den 21 Oktober 2016 Då Lena Lindberg bytte plats med 

Göran Hansson 

Representation  

  

Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Lena Lindberg, 

Karin Björklund, Boel Niklasson, Caroline Spetz samt Birgitta Andersson. 

Medlemsutveckling   

  

Antalet medlemmar den 2015-12-31 uppgick till 422 medlemmar. 2016-12-31 

uppgick antalet medlemmar till 420 medlemmar, en nettominskning med 2 

medlemmar.   

 

  

Medlemsinformation  

 

Under 2016 har schnauzerringen startat upp en egen nättidning vid namn 

Schnauzerbladet som kan läsas direkt på nätet eller laddas ner. 

  

Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda 

populära, nätbaserade kanaler. Här kan Schnauzerringen snabbt få ut information till 

en stor del medlemmar. Båda kanalerna är öppna, utan krav på medlemskap.  
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Ronden  

I år genomförde Schnauzerringen vår inofficella utställning Ronden på Vilsta 

Camping i Eskilstuna den 27 augusti. Utställningen arrangerades traditionsenligt 

tillsammans med klubbarna för dvärgschnauzer, pinscher, dvärgpinscher och 

affenpinscher.  Schnauzerringen hade en skaplig anmälningssiffra på 13 stycken p/s 

och 8 stycken svarta. Det var även någon schnauzer som deltog vid rallylydnaden. 

Förutom vanliga utställningsklasser gick det att tävla i klasser som gladaste hund och 

bästa svans. Trots blåst och kalla vindar kikade solen fram lite då och då under 

dagen. Både deltagande och besökande hundar, mattar och hussar var vid gott 

humör. Vi tackar alla som var med och bidrog denna trevliga dag och vi hoppas på 

ett lika stort, om inte större, intresse nästa år. Vi vill även tacka alla våra fina 

sponsorer. Hoppas vi ses på Ronden i maj 2017! 

/Ida Björklund 

 

 

Valphänvisning och omplacering  

  

Vårt medlemsombud  Eva Arnell, har under året även varit ansvarig för 

valphänvisning och omplacering.  

 

Under 2016 har 17 kennlar haft valpförmedling. 

2 av dessa har haft 2 kullar så 15 olika kennlar. 

 

Födda valpar 2016  Peppar &salt Svart 

 

 

Valpar 2016 med valpförmedling 

 
  47 78 

 

Totalt antal registrerade enligt SKK 60   102  

   

4 schnauzrar har blivit omplacerade under året .  
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PR verksamhet  

Via medverkan i rasmontrar på My Dog, Göteborg i januari samt Hundmässan, 

Stockholm i december.  

Den 26/11 2016 gick den årliga glöggpromenaden på västkusten av stapeln i 

Falkenberg på Falkenbergs brukshundklubb. Detta var den 12:e gången som 

promenaden genomfördes. 22 hundar med mattar och hussar slöt upp och gick på en 

gemensam promenad på Skrea strand. 

Under promenaden serverades glögg och efter promenaden samlades alla tvåbenta 

inne på Falkenbergs BK där alla bjöds på risgrynsgröt och fika av schnauzerringen. 

Alla tvåbenta fick sedan varsin jättefin julklapp skänkta av Maria Thim på kennel 

Delonnix samt Renée Östrand på kennel Cegali.  

Alla önskades en god jul och gott nytt återträffande. 

2017 års aktiviteter kommer att löpande annonseras i Notisbladet, Facebook och på 

hemsidan. 

Årets hund 

Under året har statuterna för årets hund tävlingsår 2017 reviderats. Det pga av SBK.s 

regelrevidering som började gälla 1 januari 2017. De slutliga statuterna fastställs på 

årsmötet 2017 

 

SSPK  

  

Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat/dropboxat samtliga protokoll till 

SSPK.   

  

Ekonomi   

Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar på 

årsmötet.  
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Sponsorer  

  

Royal Canin  

GBG Djurklinik AB 

Hundgott  

Mälardalens rör  

  

  

Slutord  

 

Vi har under 2016 subventionerat HD-röntgen med 500 kronor per hund, sammanlagt 

23 personer har sökt pengarna och sammanlagt 49 personer har röntgat sina 

hundar. Avelskommitèn kommer under 2017 analysera resultaten och skapa forum 

för diskussioner bl.a. uppfödarmöten för att tillsammans med styrelsen komma fram 

till avelsstrategiska mål utifrån HD resultaten. 

Under 2017 föreslår styrelsen att vi ska subventionera mentalbeskrivning av 

schnauzer, MH och BPH med 300 kronor. Vi ser att det är försvinnande få som väljer 

att mentalbeskriva sin hund, det minskar för var år. Vi anser att det är jätteviktig att vi 

även framåt har ett gott underlag på hur våra hundar ser ut mentalt och hoppas på 

att kunna uppmuntra och inspirera fler att göra ett MH eller BPH.  

Notisbladet, tidningen som getts ut via SSPK under många år gick i graven våren 

2016, många av våra medlemmar saknade att få en tidning. Vi känner oss väldigt 

nöjda över att vi kunnat skapa en nättidning som heter Schnauzerbladet, första 

numret kom ut i december 2016. Ett särskilt tack riktar vi till Emma Söderblom som 

tog sig an redaktörsjobbet och har gjort det med bravur. 

Vi kan också med glädje konstatera att vår FB sida är välbesökt och många lägger ut 

bilder och berättelser från vardagen med schnauzer. 

Vi är otroligt glada och tacksamma för alla som med stor entusiasm hjälpt till på de 

två stora mässorna i Stockholm och Göteborg. Mycket bra arbetat !!! 

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till Schnauzerringens år 2016. 

 

 

  

 


