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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(1) Protokoll fört vid styrelsemöte i Norsborg den 24 januari 2010 
 
Närvarande: Ted Weizsbach, Åke Ericson, Annette Persson, Yvonne Elofsson, Eva 
Borg Broberg, Carina Andersson Rapp och Frida Tjernberg 
 
Frånvarande: Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Erling Öhlund och Helena Norling 
 
Adjungerande till detta möte var vår valberedning: Maria Landergård, Carina Green och 
Peo Thörnestad 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ted vår ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Åke Ericson valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes efter tillägg av Mentalkommittén under Rapporter. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll nr 9 per 2009-12-07 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna. 
 

5. Ekonomi 
Presenteras i fullmäktigehandlingarna. Vi beslutade att sätta upp ett skuldkonto 
gentemot den vilande Affenpinscherklubben.  
 

6. Inkomna skrivelser 
1/ XX /Ang MT i Lerum 
3/ SKK / Diciplinbeslut 
2/ XX / Ang mitt svar 
3/ SKK / Icke hänvisningslista 
4/ XX / Ang Affenpinscher. Vi beslutade (Eva Borg Boberg reserverade sig) 

att be SKK FK att hjälpa till att hitta en ordförande som kan starta upp och ta 

hand om Affenpinscherklubben. 

5/ XX / Diverse frågor 
6/ XX / Tack mail och hon skulle fortsätta forska i en av sina frågor 
7/ SKK / Remiss från SBK ang Etisk policy för prov och tävlingar 
8/ XX / Ang skrivelse till Pinschersektionen 
9/ XX / Om att få använda material från vår hemsida 
10/ XX / Om att få komma in med Årets Hundanmälningar för sent. Se punkt 

13 

11/ XX / Inte nöjd med de svar hon fått från Pinschersektionen 
12/ Ing-Britt Sverkersdotter / Ang sponsring till en föreläsare till lägret 
13/ Ing-Britt Sverkersdotter / Hon ställer gärna upp med att ta hand om vår 
Shop. Vi tackade för erbjudandet men beslutade att lägga ner shopen. 

14/ Dvärgpinscherklubben / Ang. inbjudan till SSPK:s kommitéemöten 
15/ Dvärgpinscherklubben / Ang. ekonomisk hjälp till ett evenemang. Denna 

fråga bordlades för att tas upp på budgetmötet. 
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7. Utgående skrivelse 

1/ Svar till XX och mentalkommittén ang ersättning för MT i Lerum 
2/ Ted svarat XX ang MT i Lerum 
3/ Svar till XX 
4/ Svar till XX om att hon nu fått sitt svar från Pinschersektionen 
5/ Svar till XX att hon får skicka vidare detta till Pinschersektionen  

  
8. Bordlagda ärenden 

Ärendet ang MT i Lerum är skickat till SBK och vi väntar svar därifrån. 
 

9. AU beslut 
Inga denna gång 
 

10. Arla Albin 
Eva har gjort ett förslag till en proposition ang Arla Albin och denna genomgicks och 
godkändes av styrelsen. Annette skickar ut den till alla rasringar. 

 
11. Rapportering och styrning 

Beslutades att följande ska skickas in till SSPK:s sekreterare: 
- Protokoll från rasringarnas kommande styrelsemöten. 
- Rapporter från våra kommittéer till varje styrelsemöte. Datum när dessa är finns på 
vår hemsida i både kalendern samt på startsidan. 
- Lägerkommittén ska inkomma med ett budgetförslag. 
 

12. Verksamhetsberättelsen 
I det stora hela är den klar men några punkter saknas fortfarande. 
 

13. Årets Hundtävlingar 2009 
Är uträknad och ska kontrollräknas. Tyvärr är det som vanligt flera som inkommer med 
sina anmälningar efter sista anmälningsdatum. Vi tog upp detta återkommande problem 
och kom fram till att vi inte har befogenhet att ändra i dessa regler då detta är ett 
årsmötesbeslut. Så ingen ändring blir det då inget tekniskt fel uppstått då både 
onlineanmälning och blankett finns på hemsidan samt blankett funnits i Notisbladet. 
Sista anmälningsdag har stått på vår hemsida samt i Notisbladet. Det är upp till varje 
medlem att se till att anmälningen kommer in i rätt tid till vår sekreterare. 

 
14. Vandringspris 

Då Vandringspriset KM i Lydnad erövrats 3 ggr av Christina Carlestav, GRATTIS till 
det, så beslutade vi att inköpa ett nytt sådant. 

 
15. SSPK:s korrespondens med rasringarna 

Vi beslutade att vår sekreterare enbart skickar brev/mail till varje rasrings sekreterare 
som i sin tur får till uppgift att vidarebefordra mail/brev till rätt person inom sin rasring. 
Endast specifika saker skickas direkt av vår sekreterare till kommittéer eller personer. 
 

16. Rapporter 
Hemsidan fungerar mycket bra. Vi har ett genomsnitt på 122 besökare per dag. 
Notisbladets Vår redaktör håller på att få in offerter från ett par tryckerier och det ser ut 
som att dessa skulle kunna trycka denna billigare.  Hon rapporterar vidare att det är 
väldigt dåligt med inskickat material. Vår webmaster lägger ut en lite påminnelse om 
manusstopp på hemsidan. 
Domarkommittén rapporterar att de hade möte den 20 dec 2009 och allt förutom en 
domare är klart inför säsongen 2010. 
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Mentalkommittén hade igår den 23 januari ett mycket givande möte med ansvariga från 
de olika ringarna. Varje rasringsansvarig fick i uppgift att undersöka om de har 
medlemmar i sina rasringar som vill utbilda sig till mentalfiguranter. Nu planeras det för 
MH och MT år 2010. Vi planerar även föredrag på flera håll i landet under 2010. 
 

17. Uppdragslistan 
Annette ska göra ett förslag vilka skyldigheter, rapportering etc. rasringarna ska ha i 
framtiden till SSPK:s styrelse. 
Peo ordnar inköp av Vandringspris till KM i lydnad. 
 

18. Övriga frågor 
Det eftersöktes uppfödarlistor i våra rasmontrar på Hund-09 och My Dog, detta måste 
ses till att det finns till nästa gång. 
Annette informerade om att vårt lokalombud i Jönköping planerar en helg med Lure 
Coursing i Anebytrakten. 
Ted informerade om att flera medlemmar eftersöker en fortsättning på Hundens 
signaler samt Genetikkursen, dessa var väldigt uppskattade. 
 

19. Kommande möten 
4 februari kl: 19,30 på telefon 
13 mars kl 12,00 Fullmäktigemöte i Kungsklippeskolan i Stuvsta/Huddinge 
 

20. Avslutning 
Ted tackade alla för ett trevligt möte och önskade alla en fortsatt trevlig dag. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Sekr. Annette Persson 
 
 
 
 
Justeras: Justeras: 
 
 
 
Ordf. Ted Weiszbach Åke Ericson 


