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 Närvarande:   Ej närvarande:   
 Lotta Sunde  Sylvia Johansson 
 Renée Östrand 
 Göran Hansson      
 Heidi Drube 
 Helene Nordlöf 
 Sofia Karlsson 
 Kikki Tiestö 
 Elisabeth Alexanderson 
 
 Adjungerad:   Avelskommittén Carola Selin Sabel 
 
 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och inledde med närvarokontroll. 
 

1. Att jämte ordförande justera protokollet valdes  Heidi Drube  

2. Föredragningslistan, godkännes 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från styrelsens Kick-off 140322 i Habo. 

4. Ekonomiska ärenden-kassarapport 

Göran har ej tagit över än då det inte är klart med banken. Anna som ännu sköter ekonomin har skickat 
en rapport med de senaste transaktionerna. Lotta tar snarast kontakt med banken för att  påskynda 
överföringen till Göran. 

5. En dag med Schnauzer 

Skall preliminärt hållas i början av oktober. Lotta kommer att komma med förslag på tid och plats. I år är 
förslaget att det skall vara i mälardalen. Förslag till aktiviteter: 
Blodspår, uppletande, dogparkeur, promenad med aktiviteter, hjälp med kloklippning och rallylydnad. 
 

6. Ronden 
Arbetet fortskrider i samarbete med övriga rasklubbar. Sofia återkommer med information  
till  styrelsens faceboksida. 
 

7. SSPK 
Kikki och Göran rapporterade från årsmötet. Protokoll har ej ännu kommit. Schnauzerringens 
motion godkändes.     '  
 
 
 

8. RAS-Avelskommittén 
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Avelskommittén arbetar med att få fram en ny hälsoenkät.   De återkommer med förslag till enkät via 

mail till styrelsen i slutet av april. Lotta skickar en länk om gratisprogram till avelskommittén. 

                           Kikki rapporterade från 

avelskonferens som hon varit på. 

9. Uppfödarmöten 

Lotta tittar på två helger under hösten som inte kolliderar med utställningar och kommer med förslag till 

nästa styrelsemöte. Lotta kommer även med förslag på föredragshållare. Ett ämne som togs upp som 

var genetik. 

10. Övriga frågor 

 Reklam för hundprylar på hemsidan skall inte tillåtas generellt, varje förfrågan tas upp 
särskilt i styrelsen. Annonser för tex. trimkurser som gynnar schnauzer får göras på 
hemsidan under särskild flik. De får ligga inne på hemsidan så länge de är aktuella sedan 
skall de rensas bort. Viktigt att det framkommer att de inte går i schnauzerringens regi. 

 Ringsekreterarväska, styrelsen beslutar att köpa in en till schnauzerringen från SKK. 

 Styrelsen utsåg Helene Nordlöf att bevaka att medlemmar blir nominerade till 
uppfödarmedalj samt förtjänsttecken. Hon kommer även med förslag till utmärkelser inom 
klubben. 

 SSPK önskar en representant från schnauzerringen till mentalkommittén. Boel Niklasson 
utsågs av styrelsen. 

 Grillning kommer att ske på SSPK:s utställningar i Hässleholm samt Norrköping då 
schnauzerringen bjuder på korv med bröd. 

 Ett sponsoravtal med Hundgott godkändes av styrelsen. 

11. Nästa möte: 

Genomförs som telefonmöte 140514 kl. 19.00 

12. Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Elisabeth Alexanderson 
Sekreterare 
 
Lotta Sunde    Heidi Drube 


