
 

 

                             

 

 

 22-05-30 Protokoll digitalt styrelsemöte 

 kl:19.00 via Zoom 

Närvarande: 

Monica Andersson 

Göran Åkesson (§8) 

Petra Iwarsson 

Maria Bane 

Frida Tjernberg 

Sussie Andreasson Weiszbach  

Kikki Tiestö 

Josefine Cuevas Brodd 

Christer Lindahl 

Corinne Palm Kullberg 

Susanne Lexelius (§8) 

Lars Appelin  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes efter två stycken tillägg under Mentalgruppen. 

§ 3 Val av sekreterare och justerare. 

Petra Iwarsson valdes till sekreterare och Frida Tjernberg till justerare jämte ordförande. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

 



 

 

§ 5 Inkomna handlingar 

x 220427 SSPK Kallelse till informationsmöte. 
Detta var ett informationsmöte om den kommande domarkonferensen 2025-26 och 
att innan dess ska nuvarande domarkompendium uppdateras. AK samordnar arbetet 
med det. Frida meddelar att hon gärna vill delta i arbetet. 

x 220429 SSPK Medlemsenkät om livet med hund. 
x 220502 SSPK Annonser. 
x 220506 SSPK Annons till katalogen. 
x 220512 SSPK Hundvänliga hotell. 

 

§ 6 Ekonomi. 

Kassör har skickat ut ett sammandrag över kostnaderna för Cupen 2022. 

Inga andra poster finns att redovisa. 

§ 7 AU beslut 

AU-beslut togs den 10/5-22 att Dvärgschnauzerringen ska ersätta en person med 4000 kr + 
milersättning för hjälp med att köra material till och från Cupen. Anledningen till detta var 
att det uppstod en akut situation pga sjukdom. 

 

§ 8 Styrelsefrågor 

x Aktivitetskommittén 
 

x Rallylydnadstävling 17/9. 
 
Allt är nästan färdigt inför rallylydnadstävlingen den 17/9. Det enda som behöver 
ordnas är inköp av priser och komplettering av rosetter. Webmaster tillfrågas om att 
lägga ut all information på vår hemsida. 
 

x Lägret 
 
Anmälningar har inkommit till lägret men inte så många anmälningar till 
exteriörbedömningen. Diskussion förs och styrelsen bestämmer att lägga ut en 
informationstext om exteriörbedömning/beskrivning på hemsidan. 
 

x Cupen 
Utvärdering av Cupen -22. 
En utvärdering är utskickad av arbetsgruppen. Över lag gick allt bra och det var 
mindre stress i år.  
 



 

 

Inför nästa år, 2023, önskar arbetsgruppen att vara kvar på First Camp i Västerås. En 
offert är inlämnad men svar har inte kommit in.  
Till nästa styrelsemöte önskar arbetsgruppen att styrelsemedlemmarna funderar på 
datum och domare till den kommande Cupen. Domarförslag skickas till Frida 
Tjernberg. 
 
Beslut tas att Monica Setterlund skall ingå i arbetsgruppen kring Cupen. 
 

x Avelskommittén 

Avelskommittén har haft telefonmöte och planerat inför sommaren och hösten. 
Anteckningar från mötet skickas ut inom kort. 

AK planerar att arrangera exteriörbeskrivningar även i år. 

x Hälsogruppen  

Ett webbinarium planeras gällande magproblem hos Dvärgschnauzer. 
 

x Mentalgruppen 

Mentalgruppen önskar att vara 5st medlemmar. Beslut tas att sökande Pia Johansson 

skall ingå i gruppen. 

Mentalgruppen önskar också att arrangera ett webbinarium med Kenth Svartberg i höst. 

Beslut tas att gruppen kan gå vidare med detta. Ordföranden påpekar att Mentalgruppen 

ska informera AK om liknande ärenden innan de skickas till styrelsen. 

x Medlemsblad 

Arbetet pågår med nästa nummer. Deadline är den 5/6.  

x Shopen 

En uppdragsbeskrivning skall göras av ordförande till den ansvarige över Shopen. 

§9 Övriga frågor 

x ^ƚĂƚƵƚĞƌ�͟�ƌĞƚƐ�ŚƵŶĚ͟- Petra Iwarsson och Sussie Andreasson Weiszbach arbete 
fortlöper. 

x Samla dokument - Webmaster hjälper styrelsen att skaffa en Dropbox som är 
tillgänglig enbart för styrelsemedlemmar. Detta för att vissa dokument ska var mer 
tillgängliga. 

x Statuterna ĨƂƌ�ĊƌĞƚƐ�͟�ůĚƐũćů͟- &ƌŝĚĂ�dũĞƌŶďĞƌŐ�ƐŬŝĐŬĂƌ�Ƶƚ�ƐƚĂƚƵƚĞƌ�ŬƌŝŶŐ�͟�ůĚƐũćů͘͟ 
x Trickhund - Trickhund pausas för nya inlämningar pga att aktiva inom Trickhund 

drabbats av förhinder och kan därför inte genomföra sitt uppdrag. Detta skrivs ut på 



 

 

hemsidan och i FB-gruppen. Samtidigt eftersöks personer som kan vara med och 
bedöma de redan inskickade filmerna och även personer som kan ha uppdraget i 
framtiden.  

x Utkast till den digital foldern ͟sćůŬŽŵŵĞŶ�ŵĞĚůĞŵ͟ utskickat av Maria Bane - 
bordlägges till nästa möte. 

x  Fysiskt möte - Diskussioner förs kring att ha ett digitalt möte i stället för ett fysiskt. 
Styrelsen är inte enig huruvida mötet ska var fysiskt eller digitalt. Ett preliminärt 
datum bokas. 

x YouTube kanal är på gång. 
 

Beslut togs att: 

- Monica Setterlund skall ingå i arbetsgruppen kring Cupen. 

- att sökande Pia Johansson skall ingå i Mentalgruppen. 

- Mentalgruppen önskar att arrangera ett webbinarium med Kenth Svartberg i höst. Beslut 
tas att gruppen kan gå vidare med detta. 

 

§10 Nästa möte 

20/6-22 kl:19.00 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackar alla deltagare och avslutar mötet. 

 

Protokollförare: 

 

 

 

Petra Iwarsson 

 

Mötesordförande:                                                 Justerare: 

 

 



 

 

 

Monica Andersson                                                                Frida Tjernberg                                         

 

 


