Protokoll styrelsemöte Dvärgschnauzerringen
2019-06-18 (telefonmöte)
Närvarande:
Frida Tjernberg (FT), vice ordförande (ordförande för dagens möte)
Monica Andersson, ledamot
Katarina Strömberg (KS), ledamot
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot
Johanna Winejo (JW) ledamot (tjänstgörande suppleant)
Anna Rehnberg (AR) (suppleant)
Sölvie Linder, adjungerad sekreterare
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av justerar och sekreterare
Monica Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. Sölvie
Linder valdes att föra protokoll för dagen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är ej justerat och kunde därför ej godkännas.
Protokollet gicks igenom under mötet.
§5 Inkomna handlingar
2019-05-03 Centralstyrelsen – protokoll nr 2
2019-05-07 Annette Persson, SSPK – nya exteriördomare
2019-05-13 Annette Persson, SSPK – Forskningsnyheter nr 4 -2019
2019-05-14 Annette Persson, SSPK – Information från valberedningen SKK samt
förtydligande
2019-05-16 Annette Persson – Rökförbud på utställningsplatser
2019-05-21 Annette Persson, SSPK – Justerat dokument av domarkompendium
för exteriördomare
2019-05-23 Annette Persson, SSPK – Sugen på förhandstitt?
2019-05-26 SKK – Nyheter till dig som uppfödare
2019-06-03 Annette Persson, SSPK – Mail från domare
2019-06-04 Annette Persson, SSPK – Angående rökförbud
2019-06-17 Annette Persson, SSPK – Rapport om hund som visat oacceptabelt
beteende
2016-06-18 Annette Persson, SSPK – Styrelsemöte i SSPK
Utgående handlingar
Inga utgående handlingar.

§6 Ekonomi
Inget att rapportera då ingen redogörelse eller uppföljning inkommit från
kassören.
§7 Styrelsefrågor
•

Rapport från Avelskommittén
Beträffande diskussionerna vi haft tidigare kring ögonlysningskrav för
äldre hundar för att få valphänvisning beslutades att de nuvarande
reglerna gäller tills vidare. Arbetsgruppen Katarakt har tagit fram statistik
som visar att ärftlig katarakt även dyker upp på äldre hundar, därför är
det styrelsens mening att detta behöver kollas upp mycket noga innan
nytt beslut fattas i frågan.
Inget att rapportera från arbetsgruppen Övriga sjukdomar.
Beslutades att Frida Tjernberg skall finnas med som kontaktperson på
listan för PRA-gruppen. Bisse Falk kvarstår som tidigare.

•

Rapport från Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén har haft en arbetshelg. Redogörelse för gruppens
arbete denna helg finns rapporterat i mail till styrelsen 2019-05-21.
Det har kommit in fler anmälningar till sommarlägret men förhoppningsvis kommer det fler. Alla uppmanas att dela information om aktiviteten på
sociala medier för att sprida till så många som möjligt.
Lokalombuden – försöker få igång och peppa lokalombuden så att
aktiviteter anordnas på olika platser. Eventuellt kan det bli en prova pågång med Rolf Hägne och Katarina Strömberg framöver.
Södra Sverige har ännu inte så aktiva lokalombud. Johanna Winejo finns
som kontakt för lokalombuden och är länken in till styrelsen. Johanna
jobbar på med att få till fler som kan tänka sig jobba som lokalombud.
Viktigt att alla tipsar om det dyker upp intresserade som kan tänka sig att
engagera sig i detta.

•

Övriga styrelsefrågor
Cupen
Webmaster har gjort ett bra jobb beträffande anmälningar till Cupen och
kommer att hålla i anmälningarna när det blir aktuellt.
Det har kommit mycket positivt kring BIW – Best In Work. Spännande
inför årets tävling!

Domare för lydnad, rally och agility är klara och vidtalade. Domarna är
informerade om att tävlingen är inofficiell och förväntas bli lättsam och
kul.
Checklistan – som skulle gås igenom idag finns inte tillgänglig varför detta
görs på nästa möte. Frida Tjernberg tar kontakt med Helena Andersson
Johansson kring detta.
Katarina Strömberg tar upp frågan kring tävlingsplatsens yta under
Cupen för arbetande hundar. Inga besked finns i frågan. Även en
elanslutning behövs för att kunna fixa resultaten från tävlingarna.
BIW – önskvärt att pris utdelas till de tre först placerade BIW-ekipagen i
stora ringen för att uppmärksamma detta. Frida Tjernberg kollar detta
med Carina Andersson Rapp.
Pris till de ekipage som placerar sig i respektive arbetande gren utdelas i
den ring där tävlingen avgörs.
Domaren för utställningen är kontaktad och flygbiljetter är bokade.
Helena Andersson Johansson är värd för samtliga domare (även
rasringarnas domare och SSPK-domarna) under domarmiddagen.
Tänka på att domarna för de arbetande hundarna bjuds på lunch.
Funktionärslista skall sammanställas – vem gör vad och när. Anna
Rehnberg tar tag i detta.
Catharina Alwall Svennefelt och Monica Andersson hjälper till med
administrativa uppgifter, bl a hederspriserna till Cupen. Katarina
Strömberg vidarebefordrar dem relevanta kontaktuppgifter.
Boendet är bokat från fredag – söndag.
Katarina Strömberg har funderingar kring gemensam aktivitet på kvällen
för de som deltar. Finns med på checklistan.
Övriga frågor
Fråga om valphänvisning diskuteras där ägaren vill ha hänvisning trots
att veterinären endast givit muntlig bedömning kring ärftlighet vad gäller
förändringar i hornhinnan hos hunden. Styrelsens mening är att endast
skriftliga omdömen och bedömningar gäller och valphänvisning medges
därför inte i detta fall. Fastställda regler gäller.
Catharina Alwall Svennefelt tar upp frågan om att protokollen inte
kommer ut innan styrelsemötena. Detta beror på att de inte är justerade
och tillbakaskickade till sekreteraren. Vidare skall en ekonomisk rapport
ske varje styrelsemöte.

Årsmötesprotokollet är ännu inte klart. Monica Andersson tar kontakt
med årsmötets ordförande kring detta.
Styrelsen beslutar följande kring protokollen framöver:
- Sekreteraren skickar protokollen först till mötets justerare för
genomgång och justering.
- Justeraren skickar därefter protokollet till ordförande för underskrift
- Ordförande skickar därefter tillbaka påskrivet protokoll till
sekreteraren, för att i god tid inför varje styrelsemöte delge styrelsen.
Detsamma gäller ekonomisk redovisning.
Vidare diskuterades varför inte protokollen finns tillgängliga för
medlemmarna på hemsidan. Anledningen till detta är den uppmaning
som SKK gått ut med att inte lägga protokollen synliga med tanke på den
nya GPDR-lagstiftningen. Styrelsen tycker inte att det är bra att det saknas
transparens och insyn i styrelsens arbete och det finns förslag att
protokollen skall omarbetas (ta bort namn) alternativt sammanfattas så
att de kan läggas ut på hemsidan.
Katarina Strömberg efterlyser större ordning på våra telefonmöten så att
inte alla pratar i munnen på varann.
Monica Andersson tar upp frågan om att Arbetslistan/uppdragslistan bör
börja användas igen. Listan skall skickas med ut till varje styrelsemöte så
att den kan följas upp ordentligt. Katarina Strömberg letar fram den och
skickar den på mail till styrelsen.
§8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) planeras till 2019-07-23 kl 19:30.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackar alla och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sölvie Linder
Adj sekreterare
Justeras:

Frida Tjernberg
Ordförande

Monica Andersson
Ledamot

