
            Protokoll Styrelsemöte (telefonmöte) 
            Dvärgschnauzerringen 2019-02-25 
 
 
Närvarande: 
Helena Andersson Johansson, ordförande 
Frida Tjernberg, vice ordförande 
Katarina Strömberg, ledamot 
Monica Andersson, ledamot 
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot 
Johanna Winejo, suppleant 
Anna Rehnberg, suppleant 
Sölvie Linder adjungerad 
 
§1 Mötet öppnande 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
§3 Val av justerare och sekreterare 
 
Monica Andersson valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Sölvie Linder valdes till sekreterare (adjungerad). 
 
§4 Föregående protokoll 
 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§5 Inkomna handlingar 
 

• Kallelse till fullmäktige SSPK 2019-03-03. HAJ kommer att delta 
under fullmäktige. 
 

• Forskningsnyheter nr 2 2019 
 

• Carina Andersson Rapp – Ny beställningslista cupen. Beslutades 
att diskutera beställningslistan vid det planerade fysiska mötet i 
april eftersom Cupen är framflyttad i tid. FT representerar 
dvärgschnauzerringen när rasklubbarna planerar tillsammans. 

 
• Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKK 

utbildningskommitté (UK) 
 



• Annette Persson SSPK – Remiss L 102 Djurskyddslagen 
 

• Annette Persson SSPK – minnesanteckningar från special-
klubbskonferens 

 
• Lena Sköld – föreläsningar mm. Diskuterade kostnader för fika i 

samband med olika möten där medlemmar deltar och styrelsen 
beslutade att framöver stå för dessa kostnader. 

 
• Annette Persson SSPK – avelsfunktionärer. Två personer från 

Avelskommittén kommer att delta. 
 

• Annette Persson SSPK – Agria breed profile 
 

• Valphänvisning – Valpar/färg för hanar. Statistik är inskickad. 
 

• SSPK protokoll 1 och AU1 
 

• Annette Persson SSPK – SRD ambassadör 
 
 Utgående handlingar 
 
Inga utgående handlingar 
 
§6 Ekonomi 
 
Inget att rapportera från kassören. 
 
§7 Styrelsefrågor 

• Rapport från Avelskommittén 
 
MA har inget att rapportera från Avelskommittén. Beslutades att 
kontakta arbetsgrupperna inom området för att kolla av läget och 
hur arbetet fungerar i grupperna. 
 
Styrelsen kontaktar de som närvarat under Sundsvallsmötet för att 
få information om innehållet. 

 
• Rapport från Aktivitetskommittén 

 
Anna Rehnberg kommer att ingå i Aktivitetskommittén. 
 
Ett förslag har tagits fram angående riktlinjer för lokalombud (se 
utskickat mail). Styrelsen beslutade att fastställa förslaget. 
 



Aktivitetsdag planeras i Fagersta – alla hjälper till att göra reklam 
för dagen! 
 
Läger för dvärgschnauzerfolk under 2019 är under planering. 
Styrelsen diskuterar vidare under det fysiska mötet i april. 
 

• Övriga Styrelsefrågor 
 

Ø Beslutades att förlägga ett fysiskt möte under helgen 5-7 april 2019. 
Plats meddelas senare – HAJ kollar lämplig lokal. HAJ gör också 
förslag till dagordning. Styrelsen har mycket frågor att gå igenom. 
Bland annat planering för Cupen, Cupen i framtiden (inofficiell 
utställning eller ändra till officiell utställning), hur ska profil-
produkterna användas, vilka priser i övrigt skall användas i samband 
med tävlingar/Cupen och regler för Årets hund.  
 
En annan viktig fråga för det fysiska mötet är utformning av 
hemsidan och att formulera budskapet ”värdet att vara medlem i 
dvärgschnauzerringen – varför vara medlem”. HAJ vill har in förslag 
från styrelsen kring detta. 
 
Förslag till reflexväst tas fram och visas under aprilmötet. 

 
Ø Styrelsen beslutade att MA köper in toner och papper till 

uppfödarseminariet i Lenhovda 23-23 mars 2019. SSPK kontaktas 
för att göra reklam för seminariet på sin hemsida så att det når så 
många som möjligt. 
 

§8 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte på telefon planeras till 19 mars 2019 kl 19:30. 
 
§9 Mötet avslutas 
 
Ordförande tackade alla och avslutade dagens möte. 
 
 
Vid protokollet 
 
Sölvie Linder 
Adjungerad sekreterare 
 
Justeras: 
 
Helena Andersson Johansson                   Monica Andersson 
Ordförande                                            Ledamot 



 
 
 
 
 
 


