Dvärgschnauzerringen
- Rasklubben för Dig som gillar Dvärgschnauzer
Ansluten till SSPK och Svenska Kennelklubben

_____________________________________________
______________________________________________________________________
Ansluten till Svenska Schnauzer Pinscherklubben och Svenska Kennelklubben
Protokoll fört vid Dvärgschnauzerringens styrelsemöte 2015-04-28 Kl. 19.00

Närvarande:
Susanne Swedjebrink.. ordförande
Ulla Jarlbring.. vice ordförande
Alexandra Hjärtmyr.. sekreterare
Lena Sköld… kassör
Frida Tjernberg.. ledamot
Maria Björk… suppleant med tjänstgöringsordning 1
Karl-Erik Andersson…. suppleant med tjänstgöringsordning 2
Anmält förhinder
…………………………….
Ej närvarande, ej anmält förhinder
…………………………….
§1 Styrelsemötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående protokoll
Väntar på justering
Tidigare protokoll kommer snart ut på hemsidan.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Val av justerare
Lena Sköld utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 5 AU beslut
Inga
§ 6 Inkommande och utgående handlingar
Inkommande:
2015/33-19/3 – XXXX Önskar Almanacka med dvärgschnauzer
2015/34-20/3 – Helene Frögéli, SKK, BPH material för fri publicering på web och i klubbtidningar.
2015/35-23/3 – Calle Häggkvist, Dags att beställa badges
2015/36-9/4 – Anette Persson, Etikettér Nya ägare
2015/37-9/4 – Anette Persson, Etikettér -önskar medlemskap
2015/38-10/4 – SKK, Nyheter för dig som hanterar medlemskap
2015/39-10/4 – SKK, DN beslut
2015/40-12/4- XXXX, angående Loggan
2015/41-12/4 – XXXX, Rallylydnaden Cupen
2015/42-12/4 – XXXX, Felaktig benämning av Dvärgschnauzer
2015/43-13/4 – Nyheter Svenska Mässan
2015/44-14/4 – Anette Persson, Etikettér Nya Ägare
2015/45-15/4 – Hunderiet Stockholm, Intresse för vardagslydnadskurs

2015/46-15/4 – Forskningsnyheter SLU
2015/47-15/4 – Häggman & Co, Snyggt är Huvudsaken
2015/48-15/4 – SLU Forskningsnyheter nr. 4
2015/49-16/4 – Anette Persson, SSPK – AU Protokoll
2015/50-16/4 – Framtidens djur, SLU Kongress om djurs metabola sjukdomar
2015/51-17/4 – Anette Persson, Etikettér Nya Ägare
2015/52-22/4 – Anette Persson, Etikettér Nya Ägare
2015/53-22/4 – SKK, Remiss till ny grundlag
2015/54-23/4 – Patricia Lindh, valphänvisare – Omplaceringar
2015/55-25/4 – Anette Persson, Etikettér Nya Ägare
2015/56-25/4 – Anette Persson, SSPK Kommande Fysiska Möten

Utgående:

2015/1 Alexandra Svarar XXXX ang. motioner
2015/2 Alexandra svarar XXXX ang. Almanacka för Dvärgschnauzer
2015/3 Alexandra svarar XXXX ang. felaktig benämning på

dvärgschnauzer

2015/4 Alexandra svarar XXXX ang. Loggan
2015/5 Alexandra svarar XXXX ang. anmälan till Rallylydnaden på Cupen
§ 7 Ekonomi
Inget att rapportera. Klubbens ekonomi är god.

§ 8 Ärenden
-Nya
Nya grundregler på remiss från SSPK. Var och en i styrelsen läser noga igenom det nya förslaget och
kommer med synpunkter som skickas till sekreteraren senast 2015-05-05
-Pågående
Loggan
Kate Mc Millan arbetar med de förändringar vi önskar på nya loggan efter synpunkter från våra
medlemmar.
§ 9 Hemsidan
Vår webmaster har en del problem med strukturen på hemsidan då den är byggd ett gammalt system.
§ 10 Avel och Hälsa
Styrelsen har 2015-04-27 fått en genomgång av Annelie Finnebäck angående arbetet med RAS som
Annelie har sagt ifrån sig. Styrelsen arbetar vidare med revideringen.
Styrelsen beslutar skickar Alexandra på SSPK's avelskonferens den 9 maj.
Inget övrigt att rapportera.

§ 11 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper:
Utbildningskommittén: Susanne har varit i kontakt med Anne Wallin och Carina Andersson Rapp om
att genomföra uppfödarutbildningen efter det gamla materialet för att sedan utvärdera och förnya
materialet.

24-25 oktober kommer utbildningen att genomföras i Göteborg.
Datum för Stockholm kommer.
Medlemsmöte kommer att genomföras i Stockholm, Skellefteå och Örebro i höst.
Avelskommittén: Inget
PR- och infokommittén (rasinfo, valphänvisning, hemsida, Notisbladet):
Susanne har fått från Notisbladets redaktion riktlinjer för publicering av material i tidningen.
Rasringarna kommer fortsättningsvis att själva ansvara för uppfödarregistret. Styrelsen diskuterar hur
vi vill ha det upplagt och arbetet med det påbörjas snart.
Cupenkommittén:
Arbetet flyter på med Cupen. Men vi har fortfarande problem med att få tag på en domare för
Lydnadsklass 1. Vi har bett om hjälp från de andra rasringarna som kollar med sina medlemmar om
någon kan ställa upp.
MH-kommittén:
Vi arbetar med att hitta datum där vi kan hyra bana för MH i Örebro till hösten 2015.
Kalle försöker få kontakt med Värnamo brukshundsklubb för att ev. Anordna ett MH där till hösten.
§ 12 Styrelsefrågorfrågor
-Trim DVD, Vi erbjuder de som vi vet har gjort en trim dvd att sälja den via vår shop. Vi kommer att
teckna avtal med de som vill vara med. Det finns ett stort intresse från medlemmar att köpa filmerna.
-Annonsering på Hemsida/Facebook, Ärendet bordlägges tills vi fått ordning på problemen med
strukturen av vår hemsida.
-Beslut om delegation till AU, Styrelsen beslutar att AU har rätt att fatta beslut om 5000 kr.
-Omplaceringar, Maria Lindgren har avsagt sig uppdraget att sköta omplaceringar. Vi hör med henne
om hon iallafall kan tänka sig att läsa igenom texterna som kommer för att sedan skicka dem till
webmaster som ansvarar för att det läggs ut på hemsidan. Men Maria kommer inte längre stå som
ombud på hemsidan.

§ 13 Övriga frågor
-Trimlistan, Lena kollar upp lite förslag på hur hur vi ska strukturera upp vår trimlista på hemsidan.
-Valphänvisning, Frida skriver ihop en text med de regler som ska gälla för väntade och födda kullar.
Efter att styrelsen godkänt den så skickas den till valphänvisaren Patricia Lindh.
§ 14 Nästa möte
Nästa telefonmöte 2015-05-26
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet: Alexandra Hjärtmyr, sekreterare.
Justeras:
………………………………………………………………………
Susanne Swedjebrink , ordförande
Justeras:
…………………………………………………………………….

Lena Sköld, ledamot

