
   

Protokoll styrelsemöte per telefon  
Dvärgschnauzerringen 2020-05-13  

  
  
Närvarande:   

Frida Tjernberg, ledamot  
Monica Andersson, ledamot  
Johanna Winejo, suppleant 1  
Maria Bane, suppleant 2 och sekreterare  
  

Frånvarande:   
Catharina Alwall Svennefelt, ordförande 
Katarina Strömberg, ledamot   
Lars Appelin (Adjungerande Kassör)    

  

§ 1  Mötets öppnande  
Frida Tjernberg som var mötesordförande, i ordinarie ordförandes frånvaro, hälsade alla 
välkomna och öppnade mötet.  

§ 2   Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  

§ 3  Val av sekreterare och justerare  
Monica Andersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Maria Bane 
utsågs till sekreterare.  

§ 4   Föregående protokoll   
Föregående protokoll godkändes.  

§ 5  Inkomna handlingar   
Styrelsen, under ledning av Frida Tjernberg, gick på en övergripande nivå igenom de 
inkomna skrivelserna.  

y 200414 SKK: Föreningskommittén informerar - Testa styrelseportalen kostnadsfritt 
y 200416 SKK: Justerat uttalande från CS angående inställd klubbverksamhet 
y 200418 SSPK: Fråga om VG för valphänvisning 
y 200420 SKK: Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser 
y 200420 SKK: Föreningskommittén informerar - Föreningspaketet påfyllt och frågestund 

på Facebook 
y 200424 SKK: Information om fortsatt avstängd exteriördomare 
y 200427 SKK: Specialklubbsavgifter jan-mars SVERIGES HUNDUNGDOM 
y 200504 SKK: Utdrag ur kommande CS protokoll nr 4-2020 
y 200505 SLU: Forskningsnyheter maj 2020 



 

y 200508 SKK: Aktiviteter online 
y 200513 SKK: Generell dispens, CS beslut per capsulam 2020-05-12 

§ 6   Ekonomi   
Kassören hade inför mötet rapporterat att det finns ca 354 tsk på klubbens PG-konto. 
(Ingående balans den 1 januari var 304 tsk.) Vidare har skattemyndigheten nu gett oss 
befrielse från skyldigheten att deklarera (=”särskild uppgift”) fram till år 2025. 

§ 7   Styrelsefrågor   

Aktivitetskommittén   

y Capsulam 2020-05-06: Beslut om att genomföra en online tävling i Rallylydnad 2020. 
Beslut har fattats om en startavgift på 50 kr samt att vi till de tävlande som får 
pallplatser använder, av klubben redan inköpta produkter som priser.  

y Rallylydnadstävlingen som nämns ovan omfattar medlemmar och fyra nivåer erbjuds. 
Nybörjare, Fortsättning, Avancerad, Mästare. 

y Informerades om att lokalombud i norra Sverige planerar att genomföra en prova-på-
agility-aktivitet i Norrland. 

y Aktivitetskommittén vill även införa en Inofficiell titel för trick, även detta är tänkt i olika 
klasser. Styrelsen är positiv till förslaget och beslutades att Aktivitetskommittén 
fortsätter sitt planeringsarbete och presenterar ett förslag på upplägg.  

y Sommarlägret har ställts in på grund av rådande Corona-situation. 

Avelskommittén    

y Informationspunkt reviderat brev till uppfödare ”Information till uppfödare om 
bakgrund till begränsning i valphänvisning vid avel mellan ss och ps”.   Dvärg-
schnauzerringen och Avelskommittén är avsändare i ett brev som undertecknas av 
ordföranden. 

y Det diskuteras möjligheter att köra digitala föreläsningar för medlemmar om 
mentalitet och mag-/tarmproblem. Förslag lyftes att hantera detta via speciella FB-
grupper för medlemmar som anmäler till respektive föreläsning. Styrelsen ställer sig 
positiv till detta och avelskommittén fortsätter sitt arbete och återkommer med 
förslag när planeringen kommit längre. 

y Uppdatering från Mentalitetsgruppen. Nya sidor för Mentalitet, BPH och MH har 
skapats på hemsidan under Om rasen. Mentalitetsgruppen har fått en femte 
medlem. På grund av nuvarande Corona-läge har det hitintills inte gått att erbjuda 
några BPH eller MH, men vi fortsätter att leta möjligheter att genomföra 
beskrivningar. 

y RAS. En återstående punkt är att ytterligare en gång gå igenom avsnittet om Hälsa. 
Maria tar kontakt med Bisse Falk, som skrivit kapitlet, för eventuell revidering och 
därefter kan Avelskommittén ”sy ihop säcken”, så att dokumentet och bilagan kan 
skickas till SSPK.  

Cupen  

y Capsulam 2020-04-24: Beslut om att genomföra vår inofficiella tävling ”Cupen” den 
18 oktober 2020 på Stockholms Hundsport Centrum. Hallen har bokats enligt 
beslutet och vi har även tillgång till hallen under 3 timmar föregående kväll för att 
iordningställa ringar etc. Avbokning, en månad innan, kan ske utan att klubben 
drabbas av kostnader. Utställningsdomare är tillfrågad och vi väntar på besked. I 



 

nuläget arbetar vi på att få domare till såväl lydnad, rallylydnad och agility. Frida 
kontaktar webbmaster för att lägga upp information om Cupen på hemsidan. 
Planering och genomförande följer givetvis regler för Corona. 

Övriga aktiviteter  

y Enkät till dvärgschnauzerägare inklusive information om enkäten till uppfödare. 
Styrelsen beslutade att godkänna både enkät och brev till uppfödare. Vidare ska 
information publiceras på hemsida, FB-sida, Instagram och övriga sociala medier. 
Maria Bane kontaktar webmaster för information som ska publiceras på hemsida 
och skickas samt skriver förslag på text. Frida Tjernberg kontaktar admin för FB-
gruppen Dvärgschnauzergruppen.  

§ 8    Övriga frågor   
 

y Uppdatering av ”kamningsbroschyren” på hemsidan där det för närvarande finns två 
initiativ. Styrelsen beslutade att vi går vidare med förslaget som Caroline Brodd 
Björklund och Yvonne Broberg arbetar med. Givetvis måste information som ska 
publiceras godkännas av styrelsen först. Frida Tjernberg informerar webmastern och 
Maria Bane informerar Caroline Brodd Björklund om beslutet. 

y Ett förslag har inkommit om en vägledning på hemsidan för intresserade valpköpare 
en vägledning. Förslaget diskuterades, men efter noggrant övervägande kom 
styrelsen fram till att det är bättre att intresserade valpköpare helt självständigt har 
möjlighet att presenteras sig för uppfödarna.  

y Krav på förbättrade/användarvänliga exportmöjligheter från SKKs avelsdata. Maria 
Bane beskrev bakgrunden till kravet. I korthet handlar det om att speciellt Listor i 
Avelsdata kräver mycket manuellt arbete för att informationen ska kunna utnyttjas i 
klubbens arbete för utredningar, analyser och RAS. Styrelsen beslutade att kravet 
ska skickas till SSPK för vidare kravställning mot SKK. Maria Bane skickar detta på 
uppdrag av styrelsen till sekreteraren i SSPK.  

y Johanna Winejo tog upp att hon saknar tidigare To-Do-List. Maria pratar med den 
tidigare sekreterare Marie-Louise Schelin om vad detta är. 

§ 9   Nästa möte    
Nästa möte bokas in måndagen den 8 juni klockan 19:30.    

§ 10  Mötets avslutande   
Mötesordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.   

Protokollförare:  

  

Maria Bane  

 
Mötesordförande:      Justerare  

Frida Tjernberg   Monica Andersson  
 


