
 
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte per telefon 
Dvärgschnauzerringen 2020-08-11 

 
Närvarande: 
Catharina Alwall Svennerfelt, ordförande 
Frida Tjernberg, vice ordförande 
Katarina Strömberg, ledamot (lämnade mötet efter §8) 
Johnnna Winejo, suppleant 1 
Marie-Louise Schelin, adjungerande sekreterare 
Maria Landergård, adjungerad representant för Avelskommittén  
 
Frånvarande: 
Monica Andersson, ledamot 
Lars Appelin, adjungrande kassör 
 
§ 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 
Föregående protokoll godkändes  
 
Styrelsen har noterat att det förekommer många sakfel i texten i ”Skaffa Hund”, ordföranden 
återkopplar till dem med hänvisning till texten om vår ras på SKKs hemsida och även 
Dvärgschnauzerringens hemsida med källhänvisning. 
 
Efterlysningen av resultat för Årets Hund 2014 har inte gett något svar. 
 
Ordförande kommer att skicka ut ett textförslag till styrelsen om Klubbens Eldsjäl till nästa möte. 
 



Gällande digitalt medlemsblad beslöts att avvakta mer information från SSPK om deras planer på att 
ta upp Notisbladet igen. 
 
§ 5 Inkomna handlingar 
Marie-Louise Schelin beskrev på övergripande nivå några av de inkomna skrivelserna 
 

x 200722 SSPK: SSPK protokoll 
 

x 200722 SSPK: Uppdaterad Covid-information 20 juli 2020 från SKK. 
Noterades att med max antal personer (50) räknas de som deltat och inte 
tjänstgörande funktionärer. 

x 200718 SSPK: Förfrågan om rasarbete 
Monica Andersson har tidigare svarat att SSPK redan har fått svar från Maria 
Landergård och att det fortfarande gäller. Kommer vara SSPK tillhanda i god tid till 
deras styrelsemöte den 23 september. 
 

x 200718 SLU: Forskningsnyheter juli 2020 
 

x 200708 SSPK: Remissomgång 2 – Regler för nosework 
 

x 200706 SSPK: Uppdateringar på www.skk.se 
 

x 200705 SSPK: Protokollsutdrag från SKK/AKs möte gällande DRS inskickade skrivelse 
Noterades att SKK/AK beslutade att föra klubbarnas begäran vidare till SKKs 
centralstyre 
 

x 200701 SSPK: Sommarbrev från SKK Utställningskommitté 
Noterades att deadline för ”Förslag om ändringar i championatregler och 
särbestämmelser” är den 1 januari 2021. 

§ 6 Ekonomi 
Kassören hade inför mötet rapporterat följande: 
Medlemsintäkter 1. halvåret =136 tkr (f å140 tkr), Medlemsintäkter till SSPK = 43,6 tkr (45,5) 
Inbetalt till uppfödarlistan 32.400 kr (32.600). Inbetalt för exteriörbeskrivning 6.750 kr, avser 
38 ägare och 45 hundar. Inbetalt för MH 4.200 (7 hundar), varav 1.800 skickats vidare till 
Skara. 
I "kassan" finns ca 193 tkr och ett operiodiserat resultat uppgår till ca 93 tkr! 
 
§ 7 Per Capsulam beslut 

x 200725: Beslut om att genomföra en inofficiell aktivitetsutmaning i fyra 
svårighetsgrader för dvärgschnauzers från och med 2020. Namnet för aktiviteten är 
Dvärgschnauzerringens Trickhund 

x 200723: Beslut om att ställa in vår officiella Rallylydnadstävling 2020 



x 200719: Beslut om att tillsvidare tillåta valphänvisning för valpkullar efter 
föräldradjur som innan parning har blivit officiellt exteriörbeskrivna med godkänt 
resultat. Styrelsen följer utvecklingen av restriktioner och tar nya beslut efter hand. 

x 200629: Beslut om att adjungera Marie-Louise Schelin som sekreterare för 
verksamhetsåret 2020 

x 200624: Beslut om att genomföra officiella exteriörbeskrivningar i Avelskommitténs 
regi under sommarhalvåret 2020 

x 200624: Beslut om att ställa in vår inofficiella tävling ”Cupen” den 18 oktober 2020 
på Stockholms Hundsport Centrum 

§ 8 Styrelsefrågor 
Aktivitetskommittén 
 

x Aktivitetskommittén hade inför mötet skickat ett förslag på riktlinjer för 
Lokalombuden (LO). Under mötet diskuterades bl. a. finansiering från klubben för 
aktiviteter, tydlig information till LO att klubben kan bekosta relevant utbildning. 

Föreslogs att Aktivitetskommittén utvecklar en tydlig information om aktiviteter till 
självkostnadspris, utbildning och att Cupen undantas från LOs rabatter vid DSR 
anordnade inofficiella evenemang och aktiviteter. 
Styrelsen beslöt att godkänna de föreslagna riktlinjerna med undantag för rabatt vid 
Cupen. 
Informerades också om att Aktivitetskommittén kommer fråga samtliga LO varje år 
om man vill fortsätta att representera klubben. Man planerar också att besöka någon 
LO för att peppa och inspirera till aktivitetsdagar under nästa vår. 
 

x Dvärgschnauzerringens Trickhund har attraherat fler deltagare än förväntat. Just nu 
har vi 106 ekipage som är godkända i Nivå1 och 50 i Nivå 2. Sammantaget har 
aktivitetskommittén tittat och bedömt 1 506 filmer under 6 timmar. Planerar att 
öppna Nivå 3 söndagen den 16/8. Rosetter kommer att kunna köpas till 
självkostnadspris, offertförfrågan pågår för inköp och distribution av rosetter. 
På förslag är också att starta en kennelutmaning där olika diplom utdelas beroende 
på hur många hundar från egna kenneln som har deltagit. 
 

x Bisse Falk har meddelat att hon avgår som Lokalombud på grund av tidsbrist. Beslöts 
att avgående Lokalombud ska avtackas på hemsidan. Riktlinjer bör upprättas hur 
avtackning ska ske i de olika kommittéerna.  

 
x Johanna Winejo informerade att till Cupen 2021 är några domare och funktionärer 

klara. 

  



Avelskommittén 
 

x RAS-dokumentet samt läsbeskrivning hade skickats till styrelsen innan möter och de 
medlemmar som redan hade läst dokumentet ansåg att Avelskommittén hade gjort 
ett utmärkt arbete. Återkoppling från styrelsen rapporteras till Monica Andersson 
söndag den 16/8. 
 

x Maria Landergård informerade om att anmälningarna till exteriörbeskrivningarna 
pågår och att de till vissa orter är större intresse än andra, till Stockholm är 15 hundar 
anmälda. Stort intresse att få yngre hundar mellan 12 och 18 månader inofficiellt 
exteriörbeskrivna. Protokoll samt vikt och beskrivning av öron skickas till SSPK.  
 

x Maria Landergårds förslag om att dela ut diplom till deltagare i officiella evenemang i 
DSR regi diskutrades. 
 

x På grund av stort intresse för MH i Skara den 29/9 stängdes anmälningen innan 
deadline. Lottning och reservlista är klar. 
 

x Dvärgschnauzerringen har fått erbjudande från Ulrika Claesson Månsson ur 
Mentalgruppen om en film på 20-30 min om MH/BPH som ska motivera valpköpare 
att mentaltesta sina hundar. Två alternativ om betalning diskuterades. Beslöt att 
godkänna punkt 1 i offerten där styrelsen gör ett utskick till uppfödare som kan klicka 
på en länk för inlogg och betalar 100 kr plus moms per uppfödare. Ordförande och 
Maria Landergård återkopplar till Ulrika Claesson Månsson. 

 
x Enkäten om Dvärgschnauzer är fortfarande öppen och per i dag har 1 270 svar 

kommit in. Beslöts att styrelsen enas om ett datum då enkäten kan stängas. 
Maria Bane har erbjudit sig att vara behjälplig vid sammanställning och presentation 
av enkäten. 
 

x Styrelsen beslutade att bevilja ansökan från Ulrika Claesson Månsson om att få delta i 
”Mera Mentalitet på SKK distansutbildning” till en kostnad av 1 800:-  

 
Övriga frågor 
 

x Diskuterades en uppdatering av hemsidan. 
 

x Beslut, om kamningsbroschyren som framtagits av Caroline Brodd och Yvonne 
Broberg, tas då samtliga i styrelsen har läst den och tittat på alla filmerna. 
 

x Diskussion om möjlighet att hålla ett fysiskt möte under hösten kommer ske i 
styrelsens Facebook-grupp. 



 

§ 9 Nästa möte 
24 september föreslogs som datum för nästa möte. Ordförande stämmer av med de som 
inte var närvarande. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
 
 
Protokollförare: 
 
 
 
Marie-Louise Schelin 
 
 
 
Mötesordförande:   Justerare: 
 
 
 
Catharina Alwall Svennefelt   Johanna Winejo 


