Protokoll styrelsemöte per telefon
Dvärgschnauzerringen 2018-04-16
Närvarande:
Helena Johansson (HJ)
Frida Tjernberg (FT)
Marie-Louise Schelin (MLS)
Monica Andersson (MA)
Marie Bäckström (MB)
Catharina Eneroth (CE)
Johanna Winejo (JW)

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
suppleant 2
suppleant 3
suppleant 4

Frånvarande:
Katarina Strömberg (KS)
Eva Medin (EM)

ledamot
suppleant 1

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3 Val av sekreterare och justerare
MLS utsågs till sekreterare och MA utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§5 Inkomna handlingar
180407 Annelie Finnebäck: Div. frågor till SSPK-möte
180407 Dvärgpinscherklubben: SSPK-möte GDPR
180407 Schnauzerringen: SSPK-möte HD
180406 Maria Bane: RAS, svar från SKK
180405 SKK: Protokoll CS nr 1-2018
180405 Schnauzerringen: SSPK-möte, egna montrar
180404 SLU: Forskningsnyheter nr 3 2018
180402 Valphänvisare: Maxantal valpar/hane och färg
180328 SKK: Välja ras/rasvariant på Köpahund.se
180328 SKK: Inbjudan till webbinarium om GDPR
180327 Maria Bane: Fråga till SKK om inavelsgrad och trend
180326 SKK: Inbjudan till utbildning i föreningsteknik 5/5 i Skellefteå
Utgående handlingar
180409 SSPKs rasklubbar: Inbjudan till DSRs medlemsmöte
180401 Anci Nilsson: Svar ang. gåvomedlemsskap
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§7 Ekonomi
Lars Appelin har rapporterat till HJ att ekonomin är god och att bokföringen är ajour.

§8 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
MB har kallat till telefonmöte den 18/4 där alla får en möjlighet att presentera sig och berätta om sin
verksamhetsplanering. Man kommer även ta upp frågan om att ha med en icke uppfödare i
avelskommittén och arbetsuppgifter för den blivande arbetsgruppen för mentalitet.
Rapport från Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén har bildat en Facebookgrupp där de kan kommunicera med varandra.
KS kontaktar Annette Persson SSPK angående tillstånd för officiella tävlingar.
EMs frågor till styrelsen angående lokalombuden hänsköts till aktivitetskommittén.
SSPK-möte
HJ rapporterade från SSPKs möte den 15 april.
1. Beslöts att varje rasklupp har sin egen monter vid My Dog i Göteborg och Nordic dog show i
Stockholm.
Frågan om monteransvariga för Dvärschnauzerringen tas upp vid nästa styrelsemöte.
SSPK kommer ta fram en folder för samtliga raser.
2. Intressant diskussion om HD-röntgen för schnauzer och pinscher rörande avläsning,
positionering och sedering. Dvärgschnauzerringen behöver inte ta ställning i frågan.
3. Stor variation av domarna vid SSPKs tävlingar.
4. SSPK har tagit över administrationen av sina tävlingar.
5. Enligt GDPR ska alla som nämns med namn i våra protokoll ge sitt medgivande till det innan
publicering.
6. Diskussion om ”Årets allroundhund” med uppmaning till de som vill återinföra tävlingen att
komma med förslag hur det ska fungera. Förslag från SSPK att rasringarna tar ställning till att
själva anordna Årets hund och kommer med förslag till SSPKs möte den 16/9.
Vid nästa styrelsemöte i Dvärgschnauzerringen ska vi sätta ett datum för ett arbetsmöte ang.
syftet med Årets vinstrikaste utställningshund/arbetande hund.
Medlemsmöte 5 maj
Beslöts enhälligt att ställa in medlemsmötet p.g.a. litet intresse och inga anmälningar från
medlemmarna.
§9 Nästa möte
Arbetsmöte på telefon gällande Cupen den 2 maj kl. 19.30
Styrelsemöte på telefon den 14 maj kl. 19.30
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
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Vid protokollet:

Marie-Louise Schelin

Justeras:

Helena Johansson, ordförande

Monica Andersson, ledamot
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