Protokoll styrelsemöte per telefon
Dvärgschnauzerringen 2018-08-29
Närvarande:
Helena Johansson (HJ)
Frida Tjernberg (FT)
Marie-Louise Schelin (MLS)
Katarina Strömberg (KS)
Monica Andersson (MA)
Marie Bäckström (MB)
Johanna Winejo (JW)
Frånvarande:
Eva Medin (EM)
Catharina Eneroth (CE)

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

§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
180821 Valphänvisare: Fråga om valphänvisning för en specifik kull
MLS har svarat valphänvisaren
180820 SKK: Logotyp på medlemsbevis
180820 SSPK: Enkät Sveriges Hundungdom
Tas i styrelsens FB-grupp
Utgående handlingar
180808 SKK: Filtrering av rasen på Köpahund.se
MLS har lämnat styrelsen åsikter till SKK

§6 Ekonomi
Resultaträkningen per 180829 visar en stor avvikelse från budgeten gällande inköp till shopen. Till
nästa möte utreds vilka kostnader som härrör sig till varor och vilka kostnader är för tryck,
schabloner mm på fakturorna från Mattsson AB. HJ kontaktar kassören för att omfördela
kostnadsposterna.
Så mycket varor som möjligt ska avyttras vid höstens aktiviteter. Lagerstatusen uppdateras efter
rallylydnadstävlingen den 29/9.
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§7 Styrelsefrågor
Rapport från Avelskommittén
• Förberedelser för medlems/uppfödarmötet
• Beslöts enhälligt att hålla medlems/uppfödarmöte enligt avelkommitteens förslag med en
föredragshållare om RAS och en föredragshållare om fertilitet/insemination den 13/10 i
Stockholm, samt fysiskt möte för samtliga ansvariga i avelskommitteen och dess
arbetsgrupper dagen efter.
• HJ och MA undersöker möjligheterna för ytterligare ett RAS-möte i södra Sverige under året.
Rapport från Aktivitetskommittén
• 20 anmälningar har kommit in till Rallylydnadstävlingen den 29/9
• Beslöts enhälligt att godkänna offerten från Silvi AB för rosetter till rallytävlingen.
• Inkommit en offert från Uskaviksgåreden för ev. sommarläger. Tas upp vid nästa möte.
• Beslutat att skicka tackkort till de lokalombud som slutar.
• KS arbetar på ett förslag till nya beräkningar för ”Årets arbetande hund” och ”Årets
allroundhund”. Tas upp vid styrelsens fysiska möte i november.
• Jobbar på riktlinjer och förslag till lokalombuden
• Tagit fram en folder ”Den aktiva hunden” som ska delas ut i våra montrar. Vi bör också ta
fram en folder som presenterar Dvärgschnauzerringen från ett bredare perspektiv.
• Håller på att ta fram en specialtävling vid Cupen.
• Planerar för ”Sörmlandsdagen” den 22/9 med lokalombuden.
Cupen
• Möjligheterna att göra tävlingen officiell diskuterades. Beslöts att göra en enkät på FB för att
kolla medlemmarnas intresse.
• Beslöts enhälligt att FT blir cupenansvarig även nästa år.

Montrarna i Stockholm och Göteborg
• Montern i Stockholm är bokad.
• Beslöts att även ha en monter i Göteborg. HJ bokar.
• HJ kollar med SSPK ang. montermaterial
• FT och HJ tar fram ny folder om Dvärgschnauzerringen att delas ut i montrarna.
Övriga styrelsefrågor
• Inga övriga frågor
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§9 Nästa möte
Styrelsemöte på telefon den 3 oktober kl. 19.30
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Marie-Louise Schelin, sekreterare

Justeras:

Helena Johansson, ordförande

Monica Andersson, ledamot
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