Protokoll digitalt styrelsemöte via Zoom
Dvärgschnauzerringen 2021-02-16

Närvarande:
Catharina Alwall Svennefelt, ordförande
Frida Tjernberg, vice ordförande
Monica Andersson, ledamot
Johnnna Winejo, suppleant 1
Marie-Louise Schelin, adjungerande sekreterare
Lars Appelin, adjungerande kassör (kl. 09.00-09.30)
Frånvarande:
Katarina Strömberg, ledamot
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av sekreterare och justerare
Johanna Winejo valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Marie-Louise Schelin utsågs
till sekreterare.
§ 4 Föregående protokoll
Korrigering av §8 i föregående protokoll ”Avelskommittén ska diskutera om den avgående
medlemmen i Hälsogruppen ska ersättas”
För övrigt godkändes föregående protokoll.
§ 5 Inkomna handlingar
Sekreteraren redogjorde kortfattat för de inkomna handlingarna
• 210118 SSPK: Webinarie om Zoom
• 210123 SSPK: SSPK delta i kurs om Zoom med Studiefrämjandet
• 210124 SSPK: För publicering SSPKs webbinarier 2021
• 210125 SSPK: Zoom
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210125 SSPK: Lathund för digital signering
210126 SLU: Djurhälsa och djurvälfärd - januari 2021
210126 SKK: Viktig info angående regelförslag från UG Rallylydnad
210202 SKK: Enkät om CUA
210202 SKK: Covid information
210208 Valberedningen: Valberedningens Uppdrag och ansvar!
210209 SSPK: Vårt första protokoll 2021
210209 SSPK: Ändrade förutsättningar för Zoom
210210 SKK: SKK + Kalla fakta
210212 SKK: Hjälp att rekrytera handledare till SKKs uppfödarutbildning på distans
210213 SSPK: Tips om att byta bakgrund i Zoom

§ 6 Ekonomi
Posten 4062 Utbildning, som visar 0 kr i Resultatrapporten 2020, trots att en av klubbens
funktionärer har deltagit i en utbildning under året, beror på en återbetalning för en
utbildning med samma summa.
Förutom några få inbetalningar för årsavgiften för uppfödarregistret har inte mycket skett
under innevarande år och kassören konstaterade det för närvarande finns gott om pengar i
klubben.
Ordföranden tackade kassören för den ekonomiska rapporten och hans medverkan vid
mötet.
§ 7 Per Capsulam beslut 2021-01-28
Rättelse från protokoll per den 2020-12-13.
Enligt protokollet subventionerar DSR filmen med 70 kr. Avsikten var att föreningen betalar
mer än medlemmarna dvs 75 kr och medlemmen 70 kr. Rätt beslut är att DSR
subventionerar med 75 kr.
§ 8 Styrelsefrågor
Aktivitetskommittén
Cupen
Inget nytt att rapportera.
Trickhund
Aktiviteten rullar på men på grund av det digitala förenklade årsmötet är det omöjligt att
genomföra den planerade presentationen av deltagarna och dess hundar vid årsmötet
Avelskommittén
RAS
Återkoppling, efter att RAS-dokumentet har granskats av Dvärgschnauzerringens uppfödare,
har gällt tandhälsan och dokumentets uppläggning och vissa tabeller. Avelskommittén
arbetar med att uppdatera dokumentet för att sedan skicka vidare till SSPK för godkännande

§ 9 Övriga frågor
Filmen om MH/PBH
Ordförande kontaktar Ulrika Cleasson Månsson med frågan om hon vill att filmen
fortsättningsvis ska finnas tillgänglig på Dvärgschnauzerringens hemsida.
§ 10 Årsmöte
Sekreteraren kontaktar SKK angående att länken för registrering på VoteIT inte fungerar i
dokumentet från SKK som ligger ute på ringens hemsida.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för mötet men också för året som har varit och önskade
den nya styrelsen lycka till.
Protokollförare:

Marie-Louise Schelin

Mötesordförande:

Justerare:

Catharina Alwall Svennefelt

Johanna Winejo

