Dvärgschnauzerringen
- Rasklubben för Dig som gillar Dvärgschnauzer
Ansluten till SSPK och Svenska Kennelklubben
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Ansluten till Svenska Schnauzer Pinscherklubben och Svenska Kennelklubben
Protokoll fört vid Dvärgschnauzerringens styrelsemöte i Kista 2015-03-22

Närvarande:
Susanne Swedjebrink ordförande
Ulla Jarlbring vice ordförande
Alexandra Hjärtmyr sekreterare
Lena Sköld kassör
Karl-Erik Andersson suppleant med tjänstgöringsordning 1

Anmält förhinder
Frida Tjernberg Ledamot
Maria Björk Suppleant 2
Ej närvarande, ej anmält förhinder
…………………………….
§1 Styrelsemötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2015-03-03. Godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Lena Sköld utsågs att jämte ordföranden och
justera dagens protokoll.

§ 4 AU beslut
Inga
§ 5 Inkomna och utgående handlingar

2015/17-10/3
2015/18-10/3
2015/19-10/3
2015/20-10/3
2015/21-10/3
2015/22-10/3
2015/23-10/3
2015/24-10/3
2015/25-10/3
2015/26-18/3
2015/27-18/3
2015/28-18/3
2015/29-18/3
2015/30-18/3

Stefan Thorendal, Hundaktiviteter norra Öland
Webmaster Dvärgpinscherklubben, ny mailadress till sekreterare
Rosi Bergman, TV inspelning söker Dvärgschnauzer.
Anette Persson, Etikettér Nya ägare
Jane Avena, Medlemslista Dvärgscnauzerringen – Sveriges
Hundungdom.
Bisse Falk, angående svar på intervjufrågor till Notisbladet.
Anette Persson, Etikettér Nya ägare
Anette Persson, Kallelse till SSPK Fullmäktige
Valphänvisning, problem att anmäla valpkullar via webformulär
Anette Persson, Etikettér Nya ägare
Anette Persson, Medlemslistor önskas
Anette Persson, Etikettér Önskar medlemskap
SLU, Forskningsnyheter
Annelie Finnebäck, Utvärdering av RAS

2015/31-18/3
2015/32-18/3
2015/33-18/3

Nyhetsbrev från SKK's Utbildningskommitté
Anette Persson, Etikettér Nya ägare
SKK, Protokoll från CS nr 1 2015

Skrivelse 2015/27-18/3
Styrelsen Beslutar att kassören skickar ut medlemslistor från SKK till styrelsen och valphänvisaren,
samt kassör och sekreterare i SSPK varje månad.

Utgående handlingar
Ordförande Susanne Swedjebrink har svarat Rosi Bergman, Jarowskij tv-produktionsbolag.
§ 6 Ekonomi
Inget att rapportera. Klubben har god ekonomi.

§ 7a Nya Ärenden
a1 Vi beslutar att valpar upp till högst fyra månaders ålder får ligga på valphänvisningen.
Hundar över 4 månaders ålder får man lägga ut på omplacering.
a2 Beslut. Dvärgschnauzerringens styrelse tar det slutgiltiga beslutet över de valpkullar som
publiceras på valphänvisningen. Beslutet kan inte överklagas.
Beslutet meddelas valphänvisaren och sätts ut på hemsidan när protokollet är justerat.
a3 SSPK Fullmäktige 29/3 Vi beslutar att kalla in suppleant Carina Lundberg som delegat istället för
Karl-Erik Andersson. Samt att maila alla delegater med information om att vi samlas 30 minuter innan
mötet. Sekreteraren är ansvarig att maila alla delegater angående detta.
a4 Shopen – Vi beslutar att tillhandahålla/erbjuda Trim DVD:er. Det som gynnar rasen ska vi kunna
erbjuda. Kassören tillskriver de som vi vet om har producerat trim dvd:er.
a5 Versamhetsplanen 2015. Vi beslutar att medlemsmöten ska hållas i Skellefteå, Stockholm samt
Örebro. Ansvariga för att boka tid och lokal är: Skellefteå-Ulla Jarlbring, Stockholm-Susanne
Swedjebrink, Örebro-Alexandra Hjärtmyr. Förslag på datum presenteras till nästa styrelsemöte.
a6 Uppfödarutbildningen. Vi beslutar att genomföra två paralella utbildningar en i Stockholm och en i
Västsverige under hösten. Susanne Swedjebrink tillskriver Carina Andersson-Rapp, Anne Wallin och
Maria Landergård om att hålla i utbildningarna efter det gamla konceptet. Sedan utvärderas det och vi
kan utifrån det arbeta fram ett nytt material.

7 b Pågående Ärenden
b1 Loggan: 2013 diskuterades en ny logga för dvärgschnauzerringe. Nu har vi ett resultat som vi vill
presentera på facebook samt hemsidan och höra synpunkter från våra medlemar. Synpunkter skickas
till sekreteraren senast 2015-04-06.
Lena Sköld är ansvarig för inlägget på facebook och Susanne Swedjebrink ansvarig för hemsidan.
Denna punkt justeras omgående.
§ 8 Hemsidan
Lena Sköld kontaktar Dvärgschnauzergruppen på Facebook och hör om vi kan lägga ut deras
anordnade promenader på vår hemsida.
Vi diskuterar att vi behöver ha en ny hemsida där vi själva i styrelsen kan sköta och uppdatera
uppfödarregister och valphänvisning.
Samt att den måste vara kompatibel för mobiltelefon och surfplattor.

Susanne Swedjebrink kontaktar webmaster angående rutiner för uppdateringar på hemsidan.
§ 9 Avel och Hälsa
Då Annelie Finnebäck avsagt sig uppdraget att arbeta med RAS så beslutar vi att kontakta Annelie
och boka ett telefonmöte för avrapportering så att vi sedan kan arbeta vidare med uppdraget RAS i
styrelsen.
Frida Tjernberg och Malin Oskarsson arbetar vidare med PRA frågan och kontaktar de som har en
drabbad hund och erbjuder dem att skicka ett DNA prov till SLU. Frida fortsätter att söka kontakt med
Thomas Bergström på SLU för att få uppdatering om arbetet kring forskning om PRA.
Ulla Hedström arbetar med Katarakt och skickar ut ett provkit för att ta DNA på drabbade hundar, som
sedan samlas i en bas i Tyskland.
Åsa Lundmark arbetar med övriga sjukdomar.
Vi beslutar att arbetsgrupperna fortsätter och och arbetet följs upp och artiklar samt information
publiceras på hemsidan.
Ulla Jarlbring tillfrågar också Susanne Andreasson-Weisbach om hon är intresserad att sitta med i
Avelskommittén tillsammans med Ulla.

§ 10 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper:
Utbildningsskommittén: Inget
Cupenkommittén: Susanne kontaktar Carina för en uppdatering hur arbetet ligger till med
utställningen.
Vi saknar fortfarande domare för lydnaden och agilityn. Frida och Alexandra arbetar vidare med det.
Anmälan till Cupen ligger öppen på hemsidan.
MH-kommittén: Vi tar upp frågan till SSPK om MH o Mentalitet skall ligga hos dem för att arbeta
övergripande med det för alla SSPK raser.
Karl-Erik har kontakt med Värnamo BHK och ska se om det går att köpa ett helt MH paket från dem
som anordnas för våra SSPK raser.
Lena tar kontakt med Saxnäs BHK för ett eventuellt samarbete att anordna MH.
§11 Styrelsefrågor
Vi kontaktar SSPK för rapport om hur vi ligger till med uppfödarregistret, trimlistan och omplacering
och om vi kan få tillgång att kunna uppdatera det.
Vi måste också snabbt få ut på hemsidans förstasida att vi ej för tillfället kan uppdatera och lägga ut
omplaceringar.
Vi önskar våra komitteér rapporterar till varje månad om vad som händer och vad som arbetas med.
Senast den 15e varje månad ska rapporten vara styrelsen tillhanda. Finns inget att rapportera så
skriver man även det.
Susanne skickar rapport varje månad från Dvärgschnauzerringen till SSPK's sekreterare inför deras
styrelsemöte.
§ 12 Övriga frågor
Inga
§ 13 Nästa möte

Vi har planerat in styrelsemöte på telefon
2015-04-27 kl.19
2015-05-26 kl.19
2015-06-23 kl.19

§14 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet: Alexandra Hjärtmyr, sekreterare.
Justeras:
………………………………………………………………………
Susanne Swedjebrink , ordförande
Justeras:
…………………………………………………………………….
Lena Sköld, Kassör

