
                             
 
 
Dagordning digitalt styrelsemöte via Zoom 
Dvärgschnauzerringen 21-06-30 
Närvarande: 
Monica Andersson 
Frida Tjernberg 
Petra Iwarsson 
Lars Appelin 
Kikki Tiestö 
Maria Bane 
Yvonne Broberg 
Susanne Andreasson Weiszbach ( ansluter till §4) 

 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkänns. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 
Petra Iwarsson väljs till sekreterare och Frida Tjernberg till justerare jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll  
Det är fel datum gällande Cupen i föregående protokoll det rätta datumet behöver förtydligas. Det 
rätta datumet är 25-26/9-21. 

§ 5 Inkomna handlingar 
• 210528 SSPK Disciplinbeslut. 
• 210528 SSPK Enkät från utställningsgruppen. 
• 210531 SSPK Exteriörbeskrivning. 
• 210608 SLU Sport och sällskapsdjur 
• 210610 SSPK Exteriörbeskrivning. 
• 210614 SKK Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar från 210701 
• 210617 SKK SKKs upprop mot smuggelhundar och massimport 
• 210617 Nischad utbildning Annonsera smart på FB och Instagram 
• 210618 SSPK Exteriörbeskrivning i Piteå 210719 
• 210618 SSPK Datum korrigering exteriörbeskrivning Piteå 
• 210618 SKK Ledsagare på arrangemang. 
• 210623 SKK Inteckningskort förlängd giltighet. 
• 210623 SKK Föreningskommittén informerar. 



§ 6 Ekonomi 
Det har kommit in poster från 46st exteriörbeskrivningar. 
Några poster har kommit in från inbetalningar till Cupen. Önskan finns att kassör 
kommunicera med aktivitetskommittén om vilka som betalat in. 
Den 11/9 arrangerar Dvärgschnauzerringen en Rallylydnadstävling i Södertälje. Det har 
kommit in anmälningsavgifter till den som inte varit märkta. Sussie Weiszbach kontaktar 
aktivitetskommittén om det ev. går att ordna märkning på dessa inbetalningar. 
      

§ 7 AU beslut  

Au beslut togs den 22/6 gällande att de olika anmälningsavgifterna till Cupen ska ligga    
kvar på samma nivå som förra året, 200kr till utställningen, 100kr till de arbetande  
grenarna och 250kr för alla tre grenarna. 
 

§ 8 Styrelsefrågor           
• Aktivitetskommittén 

 
Dvärgschnauzerringen arrangerar en officiell Rallylydnadstävling i Södertälje den 
11/9. Styrelsen diskuterar kring rosetter, sponsorer och funktionärer. 
Styrelsemedlemmar undersöker sin egen tillgång till rosetter, vad som finns i 
inventarieförrådet och kontaktar eventuella sponsorer och återkopplar sen. 
Funktionärer kommer det att annonseras efter på Dvärgschnauzerringens FB sida.  
 
Lägret 

             Kikki Tiestö arbetar med ett informationsblad till medlemmar om lägret och där 
             kommer hon att länka till Strandstuvikenscamping.    
 
           Stockholms hundmässa 
             Stockholmshundmässa är inställd 2021. 

 
• Cupen 

 
25-26/9 i Västerås. 
Det kommer att bli en inofficiell utställning.  
Det har inte kommit in så många anmälningar till utställningen än. 
Det finns en lista över hur många rosetter som behövs under Cupen. 
 
 
 
 
 
 

• Avelskommittén 



 
Dvärgschnauzerringen har i samarbete med Schnauzerringen arrangerat 
exteriörbeskrivningar på flera platser runt om i landet. Vid exteriörsbeskrivningen i 
Hässleholm genomfördes 16st beskrivningar. 7st av dessa var officiella och de andra 
var under 18mån. 
Styrelsen diskuterar de protokoll som används vid beskrivningarna och om de 
eventuellt går att anpassa mer efter vår ras. Frågan tas upp med SSPK. 
 
Avelskommittén tar gärna emot förslag på ämnen på föreläsningar.  
 

• Hälsogruppen 
 
Arbetet kring DNA- listorna och ett eventuellt nordiskt samarbete fortsätter. 
 
 

• Mentalitetsgruppen 
 

             Gruppen kommer att boka in flera MH:n till hösten. 
 

    §9 Övriga frågor  
• Filmen om mentalitet 

Vi har blivit erbjudna att köpa filmen till klubben för 1500kr. Styrelsen tar beslutet att 
köpa in den och lägga den på den nya hemsidan.  
 
Förslag kommer på att klubben skulle kunna skaffa sig en egen YouTube kanal och 
lägga upp trimfilmer m.m.  
 

• Medlemsblad 
 
Maria Bane arbetar på utkast till en efterlysning av personer till ett redaktionsråd. 
Detta kommer att annonseras ut på både hemsidan och Facebook. 
 
Maria tar gärna emot förslag på personer som kan sitta i ett redaktionsråd, fota eller 
kan skriva reportage. Det ges olika förslag från styrelsen. 
 
Indesign är inte inköpt än, väntar på det blivande redaktionsrådets åsikt kring ev. 
inköp. 
 
 
 

• Blomstercheckar 
 
Beslut tas att köpa blomstercheckar till de domare som dömt på 
Dvärgschnauzerringens exteriörbeskrivningar. 



 
• Träff för styrelsemedlemmar 

 
Styrelsen har tidigare träffats fysiskt 2 ggr/år tidigare. Styrelsen diskuterar hur vi som 
styrelse ska göra, om lättnaderna på restriktionen fortsätter, med att träffas fysiskt. 
Det är både för och nackdelar med att ses digitalt eller fysiskt. Styrelsen avvaktar 
med att ta ett beslut till hösten. 
 
        

§ 10 Nästa möte 
  Nästa möte är torsdagen den 26/8-21 
          
§ 11 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 
Protokollförare: 
 
 
 
Petra Iwarsson 

 
Mötesordförande:                                                        Justerare: 
                                       
 
 
Monica Andersson                                                                        Frida Tjernberg                                                                                                        


