
 
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte per telefon 
Dvärgschnauzerringen 2020-11-22 

 
 
 
Närvarande: 
Catharina Alwall Svennefelt, ordförande 
Frida Tjernberg, vice ordförande 
Monica Andersson, ledamot 
Katarina Strömberg, ledamot 
Johnnna Winejo, suppleant 1 
Marie-Louise Schelin, adjungerande sekreterare 
Lars Appelin, adjungerande kassör (närvarande under §6) 
Caroline Brodd Björklund, valberedningen (närvarande under inledningen av §10) 
Maria Landergård, valberedningen (närvarande under inledningen av §10) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av sekreterare och justerare 
Frida Tjernberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Marie-Louise Schelin utsågs 
till sekreterare. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 
 
§ 5 Inkomna handlingar 

• 20200921 SSPK: Avliden finsk exteriördomare 
• 20200922 SKK: Exteriörbedömning 
• 20200928 SSPK: Fysiskt möte 
• 20200929 SBK: Problem med SBK Tävling om man ej har uppdaterad webbläsare 
• 20201001 SKK: Föreningskunskap på distans – kursstart 14 oktober 



• 20201002 SSPK: Vårt sista protokoll 
• 20201002 SSPK: Motioner till KF 2021 
• 20201004 SSPK: Nomineringar 
• 20201005 SKK: Protokollsutdrag från Utställningskommittén 
• 20201008 SKK: CS nr 6-2020 
• 20201009 SKK: Exteriördomare uttagna till allroundutbildning 
• 20201012 SKK: Anmäl exteriörbedömning 
• 20201013 SLU: Forskningsnyheter oktober 2020 
• 20201019 SKK: Information till klubbar som arrangerar SKKs uppfödarutbildning i 

studiecirkelform 
• 20201022 Schnauzerringen: Exteriörbedömning 
• 20201026 SKK: Information om Corona 26 oktober 
• 20201028 SKK: Föreningskommittén informerar – Årsmöte 2021 
• 20201029 SKK: Uppdaterad information – Corona 
• 20201030 Västra Kennelklubben: CUA 
• 20201106 SBK: Viktig information gällande covid-19 och tävlingsverksamhet 
• 20201106 SSPK: Styrelsemötet inställt 
• 20201108 Schnauzerringen: Exteriörbedömning i Hallsberg 
• 202008 Marie Bäckström: Protokoll senaste styrelsemötet och fråga kring riktlinjer 

o Svar under § 8 
• 20201110 SKK: Andningsundersökningar 
• 20201112 SKK: Information till SKKs klubbar Covid-19 

 

Utgående handlingar 

• 20201102 Infobrev från Avelskommittén till Dvärgschnauzerringens uppfödare 
• 20201015 Medlemsblad till samtliga medlemmar i Dvärgschnauzerringen 

 

 
§ 6 Ekonomi 
Lars Appelin informerade att intäkterna tickar på och att klubben har få kostnader beroende 
på Corona pandemin. 
Aktiviteten med Exteriörbeskrivningar under augusti budgeterades ej, intäkterna uppgick till 
10 950:- och kostnaderna till 13 424:- 
Resultatet hittills uppgår till 13 tkr, likviditeten uppgår till 436 tkr. 
Lars Appelin bevakar att vi får tillgång till SBKs nya betalsystem Stripe. 
Rambudgeten för 2021 fastställdes.  
Catharina Alwall Svennefelt tackade kassören för medverkan vid mötet. 
 
 
§ 7 Beslut 
Beslutat att genomföra Aktivitetskommittén förslag på Adventskalender på Facebook för 
klubbens medlemmar 



 
 
§ 8 Styrelsefrågor 
 
Aktivitetskommittén 
 
Cupen 
Frida Tjernberg informerade att SSPK vill bjuda in ett spanskt par som domare till deras 
utställning och till Cupen 2021. Då vi inte vet kostnaderna och med tanke på det osäkra läget 
gällande Corona anser vi att det är bättre att kontakta en svensk domare. Frida Tjernberg 
meddelar SSPK om vår ståndpunkt.  
Boende är bokat med möjlighet att avboka. 
Domare för de arbetande hundarna år 2019 vill gärna återkomma 2021 men är tveksam pga 
pandemin.  
Svårt att få hyra hinderpark på plats till agility. Ev. kan vi få låna från annat håll om det går 
att lösa med transport. 
Frida Tjernberg ska kontakta SSPK för att undersöka möjligheterna att arrangera en officiell 
utställning sensommaren/tidig höst 2021. 
 
 
Riktlinjer för Lokalombuden 
Johanna Winejo kompletterar riktlinjerna efter Marie Bäckströms fråga gällande budgeten.  
Beslöts att en summa om 10 000:- ska budgeteras för lokalombudens aktiviteter varje år. Ev. 
över- eller underskott förs över till klubben. För att det ska bli rättvis så kommer bidrag till 
lokalhyra baseras på procent i stället för en summa. 
Beslöts att de uppdaterade riktlinjerna ska publiceras på hemsidan på sidan för Lokalombud. 
 
Trickhund 
Nivå 4 har nyligen lanserats. 
I nivå 1 är det 599 medlemmar, nivå 2 208, nivå 3 113 och i nivå 4 56 medlemmar. Totalt har 
var och en i aktivitetskommittén spenderat 134 timmar på att granska filmer. 
Beslöts att godkänna Aktivitetskommitténs förslag till en nyårsöverraskning till de som 
deltagit i trickutmaningen. 
 
Katarina Strömberg förslog ett samarbete mellan Aktivitetskommittén och Avelskommittén 
vid de aktiviteter som lämpar sig. Monica Andersson för tanken vidare till Mentalgruppen. 
 
Katarina Strömberg informerade att flera andra rasklubbar är intresserade att starta egna 
trickutmaningar. Då det ligger stort arbete bakom att sammanställa alla momenten bör vi 
inte skänka dem fritt till alla andra rasklubbar.  
Beslöts att ta bort momenten i de olika nivåerna från hemsidan men att gärna dela med oss 
till SSPK-klubbarna och de rasklubbar som kontaktar oss och ber om att få ta del av 
momenten. Catharina Alwall Svennefelt kontaktar SSPK och erbjuder dem att ta del av 
momenten. 



 
 
Avelskommittén 
 
RAS 
Monica Andersson informerade att SSPKs avelsgrupp har godkänt RAS-dokumentet och nu 
väntar Avelskommittén på besked om dokumentet ska publiceras på Dvärgschnauzerringens 
hemsida eller gå på en remissrunda till klubbens uppfödare. 
 
Exteriörbeskrivning 
Avelskommittén avvaktar Folkhälsomyndighetens besked innan man tar beslut om nya 
exteriörbeskrivningar till våren. 
 
Webinarium 
Ulrika Claesson Månssons film om MH/BPH kommer att lanseras den 25/11 och uppföljande 
webinarium för DRSs uppfödare kommer att hållas den 15/12.  
 
Riktlinjer för arbetsgrupper 
Avelskommittén har fått ta del av SSPKs riktlinjer och arbetar vidare på att ta fram egna 
riktlinjer för arbetsgrupperna. 
 
Övriga frågor 
Frågeställning om DSR ska anordna egna officiella utställningar i samband med SSPKs 
utställningar. 
 
Monica Andersson kontaktar arbetsgruppen för övriga sjukdomar gällande att upprätta en 
lista över de hundar som har testats för Comma defect att publiceras på hemsidan. 
 
 § 9 Övriga frågor 
 
Ny webmaster 
Styrelsen gick igenom de tre ansökningarna som har kommit in och kunde gemensamt 
besluta sig för vem som var mest lämplig för rollen. Catharina Alwall Svennefelt kontaktar de 
sökande och meddelar beslutet.  
 
Eldsjäl 
Frågan bordlades till nästa möte. Sista nomineringsdag för årets Eldsjäl är den 31 dec.  
 
Nomineringar av uppfödarmedalj 
Styrelsen har meddelat SSPK om sin DSRs nominering. 
 
SSPKs digitala notisblad 
Catharina Alwall Svennefelt kontakter SSPK och hör om deadline för inlämning av material. 
 



Hedersuppförande Seniorer 
Styrelsen har inte nominerat någon uppfödare detta år. 
 
 
§ 10 Årsmöte 
Styrelsen hade bjudit in valberedningen till mötet för att informera om deras tankar kring 
styrelsesammansättningen 2021. Catharina Alwall Svennefelt inledde med att informera om 
styrelsen arbete inför årsmötet 2021. 
 
Caroline Brodd Björklund informerade om valberedningens arbete.   
Man arbetar just nu med att höra sig för om intresse finns att vara med i styrelsen.  
Valberedningen frågade styrelsen vilken kompetens som eftersöks och vill senast den 13/12 
ha besked från nuvarande styrelse vilka som vill vara kvar och vilka som vill avgå. 
 
På Frida Tjernbergs förslag gick valberedningen med på att ta personlig telefonkontakt med 
samtliga i styrelsen innan den 13/12. 
 
Catharina Alwall Svennefelt tackade valberedningen för medverkan vid mötet. 
 
Beslöts att Årsmötet 2021 ska hållas digitalt den 21/2 kl. 13.00. 
 
Eftersom det finns ett max antal deltagare vid digitala plattformar hör Catharina Alwall 
Svennefelt med SSK om det är tillåtet att be de medlemmar som önskar var med på 
årsmötet att föranmäla sitt deltagande. Catharina undersöker maxantal digitala deltagare för 
plattformarna Zoom, Teams och Skype.  
 
Catharina Alwall Svennefelt hör med årets ordförande om hon kan tänka sig att ställa upp 
nästa år igen. 
 
Marie-Louise Schelin skickar ut Verksamhetsberättelsen för 2019 till styrelsen för 
uppdatering och komplettering till årets berättelse. 
 
Catarina Alwall Svennefelt sammanställer den fastslagna rambudgeten. 
 
Verksamhetsplanen och utmärkelserna vid årsmötet bordlägges till nästa styrelsemöte. 
 
§ 11 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer hållas digitalt via Zoom den 13 december kl. 18.00 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet 
  



 
 
Protokollförare: 
 
 
 
Marie-Louise Schelin 
 
 
 
Mötesordförande:   Justerare: 
 
 
 
Catharina Alwall Svennefelt   Frida Tjernberg 




