SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(8) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 30 juni 2010

Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson
Rapp, Christina Ling-Larsson, Yvonne Elofsson, Susanne Nilsson och Frida Tjernberg
Frånvarande: Lisa Klang, Monica Wogenius och Marie Holmberg.

1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Frida Tjernberg valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 7 per 2010-05-26 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna. Annette
inväntar det påskrivna originalet för att sedan skicka ut det till alla berörda parter.
5. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
6. Inkomna skrivelser
1/ Nenne Runsten / Frågor ang uppfödarregistret samt affenpinscher tillbehör.
2/ XX / Fråga om vad styrelsemedlem får och inte få skriva på ett forum.
3/ XX / Hon är nöjd med de svar hon fått från Pinschersektionen.
4/ SKK / Information ang centralt registrerade hälsoprogram.
5/ SKK / Förtydligande brev and hur utbildningarna ska gå till inför NKU utst. regler
2011.
6/ Pinschersektionen / Protokoll 6-10 samt AU protokoll 2 & 3.
7/ SKK / Ang Låsningsperioden 2010 – 2016 vad gäller Utst- &
Championatbestämmelser.
8/ SKK / Ang Resultatregistrering (stambokföringsavgiften). Carina fick i uppdrag att
tala med Beam hur resultatrapporteringen görs idag.
9/ SKK / Information om nya föreskrifter när vi tävlar och tränar med hund från
Jordbruksverket.
10 / SKK / Inbjudan till Avelskonferens mars 2011.
11/ XX / Dispensansökningar för MT på Öland. Vi beslutade att ge dispens för dessa 3
hundar.
12/ Affenpinscherklubben / Protokoll per 10 maj 2010 samt verksamhetsrapport.
13/ XX / Undrar över om kennlar har krav att upplysa köpare om sjukdom i stamtavlan.
Vi ansåg att denna fråga ska besvaras av Dvärgschnauzerringen och den skickas
vidare av Annette.
14/ Pinschersektionen / Fråga ang fastställande av deras stadgar. Yvonne fick i
uppdrag att titta över detta.
15/ Olivers Petfood / Förfrågan om samarbete. Vi måste tacka nej denna gång då vi
redan har ett sponsoravtal.
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7. Utgående skrivelse
1/ Till Domarkommittén om uppdrag att se över examinatorerna.
2/ Svar till XX.
3/ Svar till XX.
4/ Till SKK utökning av raser för Jan Herngren, kopia även till honom.
5/ Till XX ett referensbrev att skicka till SKK.
6/ Till Nenne svar på inkommet nr 1.
7/ Svar till XX ang de svar hon inte får från Pinschersektionen.
8/ Skickat uppmaning till Pinschersektionen om att svara XX.
9/ Skickat mail om att Pinschersektionen kan bortse från föregående mail då X är nöjd
med svaren hon fått nu.
10/ Svar till XX ang sökt medel ur Arla Albin.
11/ Påminnelse till alla rasklubbar ang protokoll och rapport om vad som händer i deras
rasklubb.
8. Exteriörbeskrivningsprotokoll
Annette redogjorde för de 2 alternativen vi har idag och vi beslutade oss för att
använda oss SBK:s protokoll.
9. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Vi har fått en rapport och för tillfället råder det sommarferie i
klubben.
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport
C/ Dvärgpinscherklubben: Allt flyter på klubben, nu arbetas det för fullt med SDVP-10
D/ Pinschersektionen: Rapporterar att inget nytt har hänt i klubben.
E/ Affenpinscherklubben: Arbetet flyter på och i sommar blir det en specialutst. Och
årsmöte.
F/ Kommittéer:
Utställningskommittén: Carina rapporterade att allt flyter på bra men att vi saknar ett par
ringsekreterare till Svenstavik och problem med detta kommer det nog att bli till
Stockholm då det är samma helg som SKK på Gotland.
Mentalkommittén: Annette rapporterade att det blir MT den 25 och 26 sept. på Saxnäs
BK på Öland och Frida meddelade att arbetas för ett MH i Stockholm framåt hösten.
Utbildningskommittén: Vi beslutade att anmäla Carina Andersson Rapp till utbildningen
inför de nya utställningsreglerna 2011. Och Eva Borg Broberg till Avelsrådsutbildning
steg 1. Annette anmäler båda.
Domarkonferensen: Christina rapporterade att det fortsatt är dåligt med en del
kompendier men att alla är inlämnade för granskning. Fortsatt är det dåligt med antal
domare som visat intresse att vara med på konferensen.
Lägerkommittén: Carina som talat med Christina rapporterade att det var få
anmälningar till lägret och det kommer bli svårt att betala instruktörernas boende. Det
ligger en förlängning av anmälan till den 10 juli ute på hemsidan.
10. Uppdragslistan
Allt under kontroll.
11. Övriga frågor
Carina tog upp frågan ang lägrets ekonomi vi beslutade att avvakta tills den förlängda
anmälningstiden utgått.
Affenpinscherklubben har frågat efter att få köpa ett antal raskompendier att sälja till
sina medlemmar. Vi gav Lisa uppdraget att tillfråga de övriga rasklubbarna om det finns
intresse att vi trycker upp ca 30-talet extra raskompendier som de får köpa av SSPK för
att sedan sälja till sina medlemmar.
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12. Nästa möten
18 augusti styrelsemöte i telefonen 19,30
2 & 3 oktober styrelsemöte och prel. kommitté- och rasringsmöte
10 november styrelsemöte i telefon 19,30
13. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Frida Tjernberg
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