Protokoll styrelsemöte per telefon
Dvärgschnauzerringen 2018-08-06
Närvarande:
Helena Johansson (HJ)
Marie-Louise Schelin (MLS)
Katarina Strömberg (KS)
Monica Andersson (MA)
Eva Medin (EM)
Marie Bäckström (MB)
Catharina Eneroth (CE)
Johanna Winejo (JW)
Frånvarande:
Frida Tjernberg (FT)

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant 1
suppleant 2
suppleant 3
suppleant 4
vice ordförande

§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
180726 SKK: CS nr 3-2018
180721 SSPK: Protokoll 4
180712 SKK: Icke hänvisning från UKK
180709 SSPK: Styrelsemöte
180708 SKK: Filtrering av raser på Köpahund.se
MLS svarar till SKK att dvärgschnauzerns aktiveringsnivå ligger en nivå till höger från
det föreslagna.
180706 SKK: Avelsfunktionärsutblidning
MB och MA är anmälda
180629 SKK: Köp aldrig en hund med okänt ursprung
Informationen ligger på hemsidan
180627 SKK: Avgifter 2019
180626 SKK: PM om HD/ED
180620 SKK: Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2018
Aktivitetskommittén kollar med FT till nästa möte
180618 SLU: Forskningsnyheter nr 5 2018
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Utgående handlingar
180716 Frida Tjernberg: Telefonsamtal med uppfödare som nekats valphänvisning pga icke ikryssat
ua vid hanens ögonlysning.

§6 Ekonomi
• Inget avvikande att rapportera från kassören
§7 AU-beslut 180707
Beslöts enhälligt att för att få valphänvisning på Dvärgschnauzerringens hemsida krävs att
föräldrahundarna har fått UA eller ikryssat ”icke ärftligt” av veterinär oavsett diagnos.
§8 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
• Förslag om att ha en dag som startar med medlemsmöte på fm med info om RAS och ögon
och efterföljande uppfödarmöte på em där temat ska vara inseminering; färsk, fryst, utland,
vilka kliniker, intresse mm. Följande dag har Avelskommittén ett fysiskt möte. Ev. två
tillfällen; ett i mitten av landet och ett i södra delen av landet.
Rapport från Aktivitetskommittén
• Anmälningar till Rallytävlingen den 29/9 kommer in, dock ingen dvärgschnauzer ännu.
Aktivitetskommittén mailar till SSPK och flagga på FB om tävlingen.
• Beslöts enhälligt att icke medlemmar kan delta två gånger på lokalombudens aktiviteter för
att prova på.
• KS tittar på förslag om sommarläger till nästa år i Örebro.
• Fysiskt möte i aktivitetskommittén planeras.
Bemanning av montrarna i Stockholm och Göteborg
• Tas upp vid nästa möte
Datum för nästa fysiska
• Datum spikades till 16-18 nov. Förslag om att de som kommer resande till Stockholm
anländer den 16/11 för gemensam middag och att de övriga ansluter den17/11 för att vi inte
ska överskrida budgeten alltför mycket. Ta höjd för högre styrelsebudget till nästa år.
Cupen
• Förslag om att göra utställningen och tävlingarna för de arbetande hundarna officiella men
att samtidigt behålla de andra tävlingarna. HJ kolla till nästa möte hur processen för att ändra
till officiell tävling går till.
Övriga styrelsefrågor
• Inga övriga frågor
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§9 Nästa möte
Styrelsemöte på telefon den 29 augusti kl. 19.30
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Marie-Louise Schelin, sekreterare

Justeras:

Helena Johansson, ordförande

Monica Andersson, ledamot

Sida 3 av 3

