Protokoll digitalt styrelsemöte via Zoom
Dvärgschnauzerringen 2021-01-19

Närvarande:
Catharina Alwall Svennefelt, ordförande
Frida Tjernberg, vice ordförande
Katarina Strömberg, ledamot
Johnnna Winejo, suppleant 1
Marie-Louise Schelin, adjungerande sekreterare
Lars Appelin, adjungerande kassör (kl. 09.20-10.00)
Jenny Söderberg, webmaster (kl. 11.00-11.30)
Frånvarande:
Monica Andersson, ledamot

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av sekreterare och justerare
Frida Tjernberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Marie-Louise Schelin utsågs
till sekreterare.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§ 5 Inkomna handlingar

•
•
•
•

201214 SKK: SKK avgifter 2021
201214 SKK: Information om Covid-19
201217 SKK: SKKs Klipparkiv
201220 SKK: Info att sprida till rasklubbar

•
•
•
•
•
•

201220 ISPU: Christmas wish
201221 SKK: Ny version av ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt
domaretiska regler”
201224 ISPU: Last mail of the year
210104 SKK: Inbjudan från SBK
210106 SSPK: Till hemsidan och rasklubbarna
210110 SSPK: Vårt sista protokoll för 2020

§ 6 Ekonomi
Ordföranden hälsade Lars Appelin välkommen till mötet.
Den tidigare utskickade resultatrapporten för 2020 gicks igenom. Resultatet för året uppgår
till 150.255 kr. Klubben har haft små kostnader under året på grund av den rådande
pandemin.
Noterades att posten 4112 Aktiviteter om 1.323 kr gäller en kostnad för deltagande i en
avelskonferens. Posten 4062 Utbildning visar ett resultat på 0 kr och bör kollas upp då några
av styrelsens funktionärer har deltagit i utbildningar under året.
§ 7 Per Capsulam Beslut per 2020-12-29
Beslut att bevilja 2 000 kr utöver tidigare budgeterat 5 000 kr för Adventskalendern. På
grund av stort intresse för aktiviteten från medlemmar, har kostnaderna för utskick och
portokostnader överstigit tidigare budgeterat 5 000 kr.
§ 8 Styrelsefrågor
Aktivitetskommittén
Cupen
Det fattas fortfarande domare för de arbetande grenarna. Man har heller inte ännu löst
frågan om transporter av material för Agility.
Domare till utställning tillfrågad men ännu inte ett slutgiltigt svar.
Med tanke på den osäkra situationen har datum för Cupen 2021 flyttats från maj till helgen
25-26 september. Johanna Winejo bokar om boendet, Frida Tjernberg kontaktar den
tilltänkta utställningsdomaren och Katarina Strömberg kontaktar de berörda funktionärerna
angående det flyttade datumet för Cupen.
Trickhund
Trickhund har nu utökats så att de som har klarat av nivå 4 kan börja om med nya moment
från nivå 1 och framåt. Möjlighet finns att köra varje nivå trippel och fyrfaldigt.
Aktivitetskommittén har erbjudit Mentalgruppen att delta i aktiviteten med moment som
rör hundens mentalitet.

Aktivitetskommittén kommer med hjälp av webmaster presentera en film med några av de
deltagande hundarna i utmaningen.
Adventskalendern
Adventskalendern är nu avslutad och priserna är utskickade till samtliga deltagare.
Kostnaderna för aktiviteten efter sammanställning hamnade på 4.424 kr vilket understeg
den ursprungliga budgeten på 5.000 kr. Beslutet att höja budgeten med 2 000 kr visade sig
inte behövas.
Lokalombuden
Johanna Winejo har skickat ut frågan till lokalombuden vilka som vill fortsätta under 2021
och en har aviserat att hon funderar på att sluta.
Aktiviteterna ligger i stort sett nere just förutom de fasta hundpromenaderna som vissa
arrangerar. Önskemål till lokalombuden att fota vid promenaderna för publicering på
hemsidan.
Bland lokalombuden finns många planerade aktiviteter till sommaren om de är möjliga att
genomföra.

Avelskommittén
RAS
Monica Andersson hade i ett mail innan mötet rapporterat att RAS-dokumentet är utskickat
till uppfödarna på Dvärgschnauzerringens uppfödarlista och de har sammanlagt två veckor
på sig att komma in med synpunkter. Hittills har Avelskommittén fått ett mail som rörde
tandhälsa och det kommer naturligtvis att diskuteras vidare. När dessa två veckor har gått
kommer Avelskommittén att diskutera synpunkter och åsikter man fått in och sedan
kommer det än en gång att skickas till SSPK med förhoppning om att det godkänns och
därmed kan skickas till SKK.
Riktlinjer för arbetsgrupperna inom Avelskommittén
När det gäller riktlinjer för arbetsgrupperna inom Avelskommittén kommer ett telefonmöte
ta upp hur AKs undergrupper bäst ska struktureras för att göra dem mer effektiva. Riktlinjer
kommer att utarbetas som passar in i kommande utarbetad struktur och förslag presenteras
och diskuteras med styrelsen. En av medlemmarna i Hälsogruppen har meddelat att hon inte
vill fortsätta, en ersättare kommer att utses.
Distansutbildning
Styrelsen beviljade ansökan från Avelskommitténs tre medlemmar att få delta i SKKs
distansutbildning i hundavel och genetik till en kostnad av 1.800 kr per person.
Webinarie om mentalitet
För de medlemmar som har köpt Ulrika Claessons Månssons film om MH/BPH hölls ett
mycket uppskattat webinarie i ämnet den 13 januari i år.

§ 9 Övriga frågor
Hemsidan
Ordförande hälsade Jenny Söderberg välkommen till mötet
Frågor om att göra om hemsidan, kartläggning av hur sidan används och vilka besökarna är,
togs upp. Webmaster vill gärna bilda en referensgrupp att bolla sina idéer med.
Styrelsen beslöt att webmaster kan börja bygga på en ny hemsida på en ny plattform.
Valphänvisning
Den nuvarande valphänvisaren avgår till årsmötet och frågan om ny valphänvisare går över
till den nya styrelsen.
Årets Eldsjäl
Av de 15 nomineringar som har kommit in till styrelsen har Johanna Winejo fått 5 st och är
därmed utsedd till Årets Eldsjäl. På grund av det digitala årsmötet kan inte resultatet
uppmärksammas vid mötet som planerat, men kommer presenteras på
Dvärgschnauzerringens hemsida.
§ 10 Årsmöte
Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner har lämnats in till styrelsen inom det fastställda datumet.
Verksamhetsplanen 2021
Verksamhetsplanen diskuterades och styrelsen poängterade att vissa delar av
Aktivitetskommitténs planer förutsätter att Valberedningen säkerställer att den nya
styrelsen kompetensmässigt är sammanställd så att verksamhetsplanen går att genomföra.
Digitalt årsmöte
Efter inrådan från SKK beslöt styrelsen att ändra från det tidigare beslutet att använda sig av
SKKs omfattande digitala årsmöte till SKKs digitala förenklade årsmöte till en kostnad av
3.000 kr.
§ 11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer hållas digitalt den 16 februari kl. 09.00 - 11.00 alternativt
kl. 19.00 - 21.00
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet

Protokollförare:

Marie-Louise Schelin

Mötesordförande:

Justerare:

Catharina Alwall Svennefelt

Frida Tjernberg

