
 

Minnesanteckningar från Schnauzerringen styrelsens workshop 6 mars  2011 på  

Spånehults  herrgård i Norrahammar. 

 

Deltagare:  

Catharina Alwall 

Ulrika Hjort 

Hans Peterson 

Eva Arnell 

Maggan Nordlander 

Maria Thim (avelskommitté) 

Annelie Townsend (avelskommitté) 

 

Den 6/3 -11 träffades delar (några hade lämnat förhinder) av Schnauzerringens styrelse och 

kommittér för att utarbeta ett verksamhetsprogram för Schnauzerringen. 

 Uppgiften var nedanstående diskussionsfrågor med följande frågeställningar, samt uppgift att ge 

förslag på hur vi tyckte att Schnauzerringen bör agera och verka med utgångspunkt av sin roll.  

Syftet med denna ”brainstorm” samt grupparbete var att skapa idéer och söka vägar utanför det 

invanda mönstret. 

 

 

 Hur tror ni att omgivningens bild av Schnauzerringen ser ut? 

Osynlig – info behövs. 

Vart når vi ut?   

Ovetskap. 

Engagemangs försök läggs ner vid inget svar. 

Hemsidan är gammal, inget nytt händer. 

Anonym, opersonlig, oengagerad. 

 Vilka organisationer / klubbar/ ringar är viktiga för oss att jobba tillsammans med? 

Alla inom SSPK. 

Kolla upp samarbete för championat o dyl. med brukshundsklubb.  

Har vi möjlighet att få championat med vår ras? 

SBK, SKK. 

Samarbete med SBK vid MH. Nackdel, de kan säga nej för att schnauzer ej är bruksras. 

 Ge förslag på hur en eventuell mer drivande och samordnande roll kan se ut för 

Schnauzerringen. 

Ändra på osynligheten. 

Synliggöra klubben – hur? 

Viktigt med arrangemang för ”vanliga” hundägare. 

Betona andra hundsporter, verka för ett aktivt hundliv. 

Alla ska känna sig välkomna oavsett uppfödare. 

Ta hand om hundägarna. 

Samordnare för olika ”grenar”, lotsa vidare hundägare. 

Medlemsombudsman, Eva?! 



En stark och engagerad styrelse, enighet utåt, positivitet. 

Nyhetsbrev. 

Få ut bilden av beslutsfattande. 

 

 Hur kan Schnauzerringen bli ett ännu bättre mötes - & debattforum för rasens frågor? 

Levande forum. 

Låt folk ställa egna frågor, inte läsa färdiga på hemsidan. 

Öppnare klimat inom styrelse + utåt mot medlemmar. 

Tystnadsplikt vid debatt. 

Aktualitet på hemsidan. 

Infoansvarig hemsida, Sylvia?! 

Fungerande frågeforum. 

Uppfödarmöten, medlemsmöten och lokalisering av möten. 

Hemsidan: ”i huvudet på….” 

Lättförstående info. 

Positiv anda! 

 Ge förslag på aktiviteter som ni tycker att Schnauzerringen skall jobba med 2011 / 2012. 

Storträffar – heldagar, 3 ggr /år. 

Tävlingar. 

Ta vara på erfarenhet inom styrelsen, t.ex. Arrangera kurser, prova på. 

Uppfödarmöten vår + höst. 

Efterfester på några utställningar. 

Ta hjälp av uppfödare för att pusha valpköpare. 

Prova på helg – prova på lite av varje för de ”vanliga” hundägarna, Maggan fixar gärna. 

MH inbjudan för schnauzerägare 2 ggr / år – Maggan har en bra klubb (Lerum) och kan fixa. 

Tjänstehundsinfo – hemsida + NB = kurs. 

NB är reklamblad för uppfödare, hur kan vi ”ändra” på det? 

Nyhetssidan; Aktivitetsförslag / län. 

Nyhetsbrev, trimkurs, tjänstehundskurs, MH, Ronden – samarbete med SSPK’s rasringar.  

Rasspecialer ev. flera i landet + grillkvällar. 

Ringträning. 

 Ge förslag på hur hemsidan kan utvecklas / Notisbladet. 

Aktuell hemsida. 

Sponsorer? 

Referat, foton, kurser. 

Göra reklam för vad vi kan göra med våra schnauzrar. 

Hemsidan – användarvänlig, nyhetssida för alla aktiviteter + länkar till Youtube med 

schnauzer.  

Debattforum. 

Föreläsningar och kurser (länkar). 

NB: ”I huvudet på…”, bilder, roliga reportage. 

Nystart. 

Rasboken. 

Shopen. 

 



 Vilka frågor är viktiga för avelskommittén att arbeta med? 

MH kommitté? 

Representanter från Schnauzerringen (avelskommitté) till SSPK’s MH kommitté. 

Bevaka HD och ”det runt omkring”. 

Avläsare. 

Bröstben – kortare, det har blivit en tendens till det men det är mer på dvärgschnauzer + 

pinscher. 

Arbeta för att rasstandarden följs. 

Inte mörka fel och brister på avelsdjur. 

Ta fram det positiva. 

Hålla koll på öron och ögon (ej för runda). 

Avelsmöte / uppfödarmöte. 

Avelstrategi. 

SKK’s valphänvisning. 

HD – SKK. 

Dokumentering. 

Täckhundslistan vara eller icke vara? Ska den enskilde ägaren skicka in? Ta bort den befintliga 

listan? Nu har vi krav på 2:a på utställning samt HD fri för att få ha sin hund på 

täckhundslistan. 

 Hur kan vi involvera andra personer, företag (sponsring), klubbar och ringar i de satsningar 

som vi gör? 

Storträffar med t.ex.  pinscherklubben. 

Företag vid arrangemang på hemsida. 

Folder om schnauzer behövs. 

Viktigt med reklam på mässor m.m. 

Sponsor – djursjukhus, foderföretag, djuraffärer. 

Samarbete med andra rasringar och andra klubbar. 

 Denna punkt ger utrymme till att diskutera ytterligare frågor som kommit upp och som ni 

bedömer är angelägna att diskutera och jobba med för Schnauzerringen. 

Introduktionsbrev. 

MH. 

Funktioner. 

 

         

 

        Vid protokollet:   

        Ulrika Hjort 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga till minnesanteckningarna. 
 

Arbetsgrupper som det beslutades om: 

Hemsidan: Hans (S), Sylvia 

Uppfödarmöten: Annelie (S), Maria T, Maria R, Catharina, Sven 

Utställningskommitté: Annelie (S), Ulrika, Marie-Louise, Göran, Heidi, Maria R 

Samarbete med andra klubbar: Maggan (S), Marie-Louise, Heidi, Catharina, Maria R 

MH / MH ansvariga: Maggan (S), Maria R 

Kursansvarig: Ulrika (S), Maggan 

 

(S) = Sammankallande 


