
 
 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte per telefon 

Dvärgschnauzerringen 2020-09-24 
 

Närvarande: 

Catharina Alwall Svennefelt, ordförande 

Frida Tjernberg, vice ordförande 

Monica Andersson, ledamot 

Johnnna Winejo, suppleant 1 

Marie-Louise Schelin, adjungerande sekreterare 

 

Frånvarande: 

Katarina Strömberg, 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 

Monica Andersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Marie-Louise Schelin 

utsågs till sekreterare. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Monica Andersson framförde att Maria Landergård har påpekat att Katarina Strömberg endast deltog 

under § 7 och 8 vid förra mötet. För övrigt godkändes protokollet. 

 

 

§ 5 Inkomna handlingar 

Marie-Louise Schelin beskrev på övergripande nivå några av de inkomna skrivelserna 

 

• 20200919 SKK: Genomgång av styrelseportalen via Zoom 

• 200915 SLU: Forskningsnyheter september 2020 

• 200910 SSPK: RAS – utskick till uppfödare 

• 200910 MG Events: GB Rosetteknik 

• 200909 SKK: Effekter av pandemin inom SKK-organisation 



• 200908 SPK: Information om Stripe – onlinebetalning till SBK Tävling 

• 200908 SSPK: RAS - synpunkter 

• 200903 SKK: Ändrad sista ansökningsdag för prov o tävlingar nästa år 

• 200901 SKK: Hundens Vecka 7-13 september 

• 200819 SKK: Stockholm Hundmässa ställs in 

• 200814 SKK: Nya rutiner för röntgen av leder 

• 100812 SKK: Andra remissomgången SKKs Allmänna regler för utställning, prov, 

tävling och beskrivning 

 

 

 

 

§ 6 Ekonomi 

Kassören hade inför mötet rapporterat att kassabehållningen i rapporten per 10/8 uppgavs 

felaktigt till 193 tkr, ska vara 393 tkr. 

Medlemsintäkterna ligger, liksom tidigare, något under fjolårets nivå, liksom överföringar till 

SSPK. 

Slutliga kostnaderna för exteriörbeskrivningarna har ännu inte inkommit. 

 

Monica Andersson fick i uppdrag att kontakta Ulrika Claesson Månsson och Maria 

Landergård angående budget för genomförda MH och Exteriörbeskrivningar. 

 

 

§ 7 Per Capsulam beslut 

• 2020-08-24: Beslut på att köpa in en film som visar klipp från MH och BPH mot en 

kostnad av 2.500 kr. Denna film läggs ut med en länk på ringens hemsida under 

hösten. Uppfödare får en kod och kan då gå in på länken och se filmen för en 

engångskostnad på 145:-. Filmen finns tillgänglig på Dvärgschnauzerringens hemsida 

så länge den uppfattas som aktuell. Beslutet omfattar även att två webbseminarier 

under oktober och november. En föreläsning för uppfödare och en föreläsning för 

övriga medlemmar. Vid dessa tillfällen kommer den inköpta filmen diskuteras av 

inbjuden kostnadsfri föreläsare med syftet att berätta om hur uppfödare på bästa 

sätt skall tolka det protokoll som ges i samband med beskrivningar för att sedan 

kunna utnyttja dessa kunskaper vid val av avelshundar! 

Seminariet för övriga medlemmar har flyttats fram till början på nästa år efter det att 

beslutet fattades. 

• 2020-08-24: Beslut på att genomföra en kennelutmaning där diplom kostnadsfritt 

delas ut beroende på hur många hundar från egna kenneln som har deltagit.  

Monica Andersson reserverade sig för beslutet. 



 

 

 

 

§ 8 Styrelsefrågor 

Aktivitetskommittén 

 

• Dvärgschnauzerringens Trickhund har nu 200 godkända hundar i Nivå1, 100 i Nivå 2 

och 50 i Nivå 3. Aktiviteten fungerar bra och deltagarna visar stor uppskattning. 

118 rosetter har skickats ut till de deltagare som har beställt och ytterligare 30 st är 

under tillverkning. 

Nivå 4, som kommer blir en svårare utmaning, öppnas till nästa helg. 

Aktiviteten är inte tidsbegränsad och man planerar nu hur den ska kunna utvecklas 

till våren. 

 

• Riktlinjer för lokalombuden hade skickats ut innan mötet och styrelsen beslöt 

enhälligt att med vissa justeringar godkänna dokumentet. 

Just nu planeras för nya aktiviteter för lokalombuden till våren. 

 

Avelskommittén 

 

• Man jobbar just nu på att tillmötesgå SSPKs synpunkter på det inskickade RAS-

dokumentet. 

 

• Exteriörbeskrivningarna som ägde rum på 6 platser i Sverige under augusti rönte stor 

uppskattning hos deltagarna. Till stor del bestod beskrivarna av SSPK domare. 

70 hundar, varav 50 Dvärgschnauzrar beskrevs och 44 blev godkända.  

Avelskommittén kommer att skicka ut diplom till de godkända deltagarna. 

Beskrivarna kommer att skriva egna rapporter om rasen. 

Troligtvis kommer man att arrangera ytterligare exteriörbeskrivningar framöver. 

 

• MH i Skara blev mycket lyckat och domaren uppskattades av deltagarna. 

 

• Ulrika Claesson Månssons film om MH/BPH kommer vara färdigställd i slutet av 

oktober och uppföljande Webinarium kommer hållas för Dvärgschnauzerringens 

uppfödare i slutet av november och för övriga medlemmar i början av nästa år. 

 

• Maria Bane jobbar på en samanställning av hundägarenkäten som kommer 

presenteras på hemsidan så snart den är klar. 

 

• Avelskommittén avvaktar SSPKs riktlinjer för klubbens arbetsgrupper innan man 

sammanställer riktlinjer för de egna arbetsgrupperna. 



 

 

 

 

Övriga frågor 

 

• Då nuvarande webmaster har meddelat att hon avgår kommer styrelsen annonsera 

efter en ersättare på Facebook och klubbens hemsida. 

 

• Avelskommittén kommer att skicka ut nyhetsbrev med aktuell information för 

uppfödare när det finns något av nyhetsvärde som vi tror att våra uppfödare 

uppskattar. Ordföranden skriver ett till övriga medlemmar. 

 

• Enhälligt beslut togs på att godkänna kamningsbroschyren som Caroline Brodd och 

Yvonne Broberg har tagit fram. Broschyren ska publiceras på klubbens hemsida. 

 

• Frida Tjernberg och Johanna Winejo håller på att sammanställa en lathund för hur 

man arrangerar Cupen. 

 

• Många förslag hur vi ska promota och hur det kommer att bli möjligt att nominera på 

vår hemsida senare i höst gällande Årets Eldsjäl togs fram. 

 

§ 9 Nästa möte 

Ordföranden kommer skicka förslag på datum för nästa styrelsemöte. 

 

§ 10 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 

 

 

Protokollförare: 

 

 

 

Marie-Louise Schelin 

 

 

 

Mötesordförande:   Justerare: 

 

 

 

Catharina Alwall Svennefelt   Monica Andersson 


