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Minnesanteckningar	  Schnauzerringens	  ”kickoff”	  i	  Gråbo	  den	  2/3	  2013	  
	  
Närvarande:	  Lotta	  Sunde,	  Renée	  Östrand,	  Eva	  Arnell,	  Marie	  Schyberg,	  Marika	  Hofsäss	  och	  	  
Carola	  Selin	  Sabel.	  
	  
Icke	  närvarande:	  Sylvia	  Johansson,	  Heidi	  Drube,	  Helene	  Nordlöf	  och	  representanter	  från	  avels-‐
kommittén.	  
	  
Mötet	  började	  med	  en	  kort	  presentationsrunda.	  
	  
RAS	  
Styrelsen	  ger	  avelskommittén	  med	  Britt	  Ryftenius	  som	  sammankallande	  i	  uppgift	  att	  färdigställa	  
arbetet	  med	  RAS.	  Uppdrogs	  åt	  Carola	  att	  kontakta	  Britt	  för	  att	  starta	  upp	  detta	  arbete.	  
Uppfödarna	  uppmanas	  informera	  och	  rekommendera	  höftledsröntgen	  till	  sina	  valpköpare.	  

Uppfödarna	  ska	  informera	  och	  rekommendera	  höftledsröntgen	  till	  sina	  valpköpare.	  Uppdrogs	  åt	  
Carola	  att	  kontakta	  Britt	  i	  Avelskommittén	  och	  återkopplar	  till	  Lotta.	  
	  
En	  dag	  med	  schnauzer	  –	  lördag	  21	  september,	  Henån	  på	  Orust	  
Eva	  mejlar	  ämnesförslagen	  och	  samtliga	  uppmanas	  ge	  synpunkter	  till	  Eva	  och	  Renée	  som	  arbetar	  
vidare	  och	  tar	  fram	  beslutsunderlag	  och	  förslag	  på	  budget	  till	  styrelsemötet	  den	  9	  april.	  Programmet	  
ska	  publiceras	  på	  hemsidan	  därefter.	  
	  
Ronden	  –	  lördag	  12	  oktober,	  Sundsvall	  	  
Renée	  och	  Helene	  är	  kontaktpersoner	  till	  dess	  den	  lokala	  gruppen	  är	  formerad.	  Uppdrogs	  åt	  Helene	  
att	  kontakta	  domare	  Patrik	  Ragnarsson	  i	  Östersund	  och	  Renée	  går	  igenom	  domare	  med	  Helene.	  
Uppdrogs	  åt	  Renée	  att	  kontakta	  Carina	  Rapp	  Andersson	  och	  informera	  om	  dag,	  pris	  etc	  angående	  
samarbete	  med	  Dvärgschnauzerringen	  att	  ha	  våra	  utställningar	  gemensamt	  från	  2014.	  Nedre	  
gränsen	  för	  genomförande	  är	  15	  anmälda.	  	  
	  
Uppfödarmöten	  höst	  och	  vår	  
Uppdrogs	  åt	  Carola	  att	  kontakta	  Britt	  Ryftenius	  då	  avelskommittén	  snarast	  behöver	  besluta	  dagar	  för	  
vårens	  respektive	  höstens	  uppfödarmöten.	  

Kurser	  och	  föreläsningar	  
Uppdrogs	  åt	  Carola	  och	  Renée	  att	  ta	  fram	  förslag	  på	  datum	  under	  maj	  månad	  för	  kurs	  ”Vardagsvård	  
med	  pälstrim”	  (max	  sex	  hundar).	  Kursledare	  erhåller	  800	  kr	  per	  kurs	  samt	  ersättning	  för	  resor.	  	  
	  
MH	  /	  BPH	  
Eva	  framförde	  önskemål	  om	  utbildning	  som	  figurant.	  Det	  är	  önskvärt	  att	  Schnauzerringen	  arrangerar	  
MH	  och/eller	  BPH	  och	  annonserar	  på	  hemsidan.	  
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Hemsidan	  
Sylvia	  gör	  ett	  bra	  jobb	  och	  sidan	  är	  uppdaterad	  med	  aktuell	  information.	  Sidan	  uppfattas	  som	  seriös	  
och	  stilren.	  Marika	  framförde	  förslag	  på	  mer	  tilltalande	  färgsättning	  och	  lämnar	  förslag	  till	  Sylvia.	  
	  
Almanacka	  2014	  
Eva	  gör	  en	  förfrågan	  att	  redan	  nu	  inkomma	  med	  bilder	  på	  temat	  ”action/tricks”	  till	  nästa	  års	  
almanacka	  då	  det	  blir	  billigare	  desto	  tidigare	  beställning	  görs.	  
	  
Styrelsemöten	  2013	  	  
Tisdag	  9	  april	  –	  Telefonmöte	  kl	  19.00	  
Tisdag	  28	  maj	  -‐	  Telefonmöte	  kl	  19.00	  (Helene	  kan	  inte	  delta)	  
Söndag	  9	  juni,	  Trollhättan	  (Marie	  kan	  inte	  delta)	  
Tisdag	  6	  augusti	  Telefonmöte	  kl	  19.00	  
Söndag	  22	  september,	  Henån	  Orust	  
Tisdag	  5	  november	  -‐	  Telefonmöte	  kl	  19.00	  
	  
Arbetsordningar	  
Kallelse	  med	  förberedda	  beslutsunderlag	  mejlas	  en	  vecka	  innan	  styrelsemöte	  så	  att	  alla	  är	  insatta	  
innan.	  Det	  är	  önskvärt	  att	  telefonmöten	  pågår	  max	  två	  timmar.	  Man	  säger	  sitt	  namn	  när	  man	  vill	  
göra	  inlägg.	  Vid	  fysiska	  möten	  räcker	  man	  upp	  handen	  och	  ordförande	  ger	  ordet.	  
	  
Protokollen	  är	  beslutsprotokoll	  och	  ordförande	  gör	  en	  konklusion	  efter	  diskussionspunkter.	  När	  
protokoll	  är	  elektroniskt	  justerat	  av	  ordförande	  och	  justeringsperson	  skickar	  sekreteraren	  det	  för	  
kännedom	  till	  sekreteraren	  i	  SSPK,	  Avelskommittén	  och	  Valberedningen	  samt	  till	  Sylvia	  för	  
publicering	  på	  hemsidan.	  
	  
Dokument	  mejlas	  till	  styrelsens	  officiella	  mejladresser.	  Kortare	  information	  läggs	  på	  styrelsens	  
Facebooksida.	  Sekreteraren	  vidarebefordrar	  info	  till	  den	  det	  berör.	  
	  
Valpförmedling	  
Uppdrogs	  åt	  Eva	  att	  komma	  med	  konkreta	  förslag	  på	  riktlinjer	  för	  valpförmedling,	  
att	  tas	  upp	  på	  styrelsemötet	  9	  april.	  	  
	  
Sponsring	  
-‐	  Uppmanades	  alla	  att	  undersöka	  kända	  sponsorer	  om	  de	  är	  villiga	  att	  sponsra	  och	  i	  vilken	  
omfattning.	  	  

-‐	   Logga	  på	  hemsidan	  erbjuds	  sponsorer	  för	  enstaka	  insatser	  under	  tre	  (3)	  månader,	  månaden	  före,	  
genomförandemånaden	  och	  månaden	  efter.	  

	  
Notisbladet	  
Lotta	  skriver	  en	  ”ledare”	  från	  ordförande.	  
I	  övrigt	  beslutades	  inget,	  men	  inlägg	  från	  medlemmar	  söks.	  
	  
Vid	  pennan	  
	  
	  
	  
Marie	  Schyberg	  
Sekreterare	  
	   	   	   	   Lotta	  Sunde	  
	   	   	   	   Ordförande	  


