SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(2) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 4 februari 2010

Närvarande: Ted Weizsbach, Åke Ericson, Annette Persson, Yvonne Elofsson, Eva
Borg Broberg, Carina Andersson Rapp, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang och Erling
Öhlund
Frånvarande: Frida Tjernberg och Helena Norling

1. Mötets öppnande
Ted vår ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Carina Andersson Rapp valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 1 per 2010-01-24 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Presenteras i fullmäktigehandlingarna. Diskuterades ang ersättning till bestyrelse men
frågan bordlades till nästa möte. De 3 numren av Notisbladet blev en momsfråga så vi
rev upp AU beslutet per den 24 januari och beslutade att gå tillbaka till 4 nummer per
år. Lisa har dessutom fått en väldigt ekonomisk och bra offert som vi beslutade oss för
att tacka ja till.
6. Inkomna skrivelser
1/ XX / Tackmail
2/ XX / Ang svarsbrev från SSPK
3/ XX och XX / Ang Årets Hundtävlingen. Vi står fast vid vårt tidigare beslut och svar
med förklaring kommer skickas.
4/ XX / Ansökan om medel ur Arla Albin. Vi beslutade att inte bevilja detta då vi
ansåg att det inte uppfyllde kriterierna.
5/ Lägerkommittén / Ang Lägret och dess ekonomi.

6/ Dvärgpinscherklubben? / Ansökan om medel ur Arla Albin. Behandlades
inte då denna ansökan inkom för sent.
7. Utgående skrivelse
1/ Svar till XX ang Årets Hundtävlingarna
2/ Svar till Lägerkommittén om beslutet att få sponsring
3/ Svar till Ing-Britt Sverkersdotter ang SSPK shopen
4/ Svar till XX ang sin hemsida
5/ Svar till XX Dvärgpinscherklubben ang bidrag och kritik mot våra kommittéer
6/ Till SKK Föreningskommitté för kännedom ang skrivelser från XX och XX
7/ Till XX ang Årets Bruks- och Lydnadshundtävlingar
8/ Svar på SBK:s remiss ang Etisk policy för prov och tävlingar
8. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
9. AU beslut
Togs den 24 januari 2010 på budgetmötet om att vi ska dra ner Notisbladet till endast 3
nummer per år.
10. Lägret
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Efter genomgång ang budgeten kring lägret beslutade vi oss för att inte lägga oss i
detta då det skulle göra att lägret blir så mycket dyrare att genomföra. Vi påpekade
däremot att KM i lydnad inte ska ha med lägrets ekonomi att göra utan den ska SSPK
stå för.
11. Arbetsbeskrivningar
Beslutades att följa den arbetsbeskrivning som tillhandahållits av oss i styrelsen samt
att det är ett levande dokument som vi kan och ska tillföra saker allteftersom nya
uppgifter tillkommer.
12. Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är färdiga sånär som på ett par
justeringar. De ekonomiska bitarna kommer vara klara inom någon vecka.
13. Rapporter
Notisbladets Lisa har fått väldig bra offert.
Domarkonferansen Christina rapporterade att hon varit i kontakt med rasringarna ang
kompendierna och det ser ut som de är i det stora hela färdiga. Pinscher kommer
använda det gamla och Dvärgschnauzer och Dvärgpinscher saknar ännu lite foton.
Dvärgschnauzerringen har via mail rapporterat kring sitt uppfödarmöte som var väldigt
givande.
14. 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.
15. Övriga frågor
Carina påpekade att hon tyckte sista meningen i SKBV statuterna såg tokigt ut och
tyckte Annette skulle ändra till att ”hunden erhåller diplom och titeln”.
Ted påpekade att vi i styrelsen inte ska ta tag i medlemsproblem som uppstår ute på
forum och liknande. Medlem som känner sig kränkt på sådana ställen ska vända sig till
SKK direkt.
16. Kommande möten
13 mars kl 10,00 styrelsemöte
13 mars kl 12,00 Fullmäktigemöte i Kungsklippeskolan i Stuvsta/Huddinge
17. 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

Carina Andersson Rapp
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