SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(1) Protokoll fört vid styrelsemöte i Kista den 15 januari 2011
Närvarande: Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson Rapp, Susanne
Nilsson, Christina Ling-Larsson och Frida Tjernberg
Frånvarande: Åke Ericson, Marie Holmberg, Yvonne Elofsson och Lisa Klang
Adjungerade till detta möte var valberedningen: Carina Green och Maria Landergård
1. Mötets öppnande
Carina vår vice 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 12 per 2010-12-08 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inget denna gång
6. Ekonomi
Vi diskuterade budgetförslaget och där ett förslag till ekonomisk hjälp till
Affenpinscherklubben som vi presenterar på budgetmötet med rasklubbarna i
eftermiddag.
Trots domarkonferens och minus i budgetförslaget för 2010 kommer klubben gå med
ekonomisk förtjänst.
7. Inkomna skrivelser
1/ xx / Svar om att hon är certifierad utställningsansvarig men inte xx.
2/ xx / Svar om varför hon ville bli medlem.
3/ xx / Svar ang annonsen vi sagt nej till.
Vårt första svar kvarstår.
4/ SKK / CS protokoll 5/10.
5/ SKK AK / Dokument som ska vara till hjälp vid arbete med avelsfrågor.
6/ Helena Rosenberg / Tackar för sig då hon slutar på SKK vid nyår.
7/ Affenpinscherklubben / Protokoll per telefon 101201.
8/ SKK Utstk. / Protokollsutdrag ang felfärgad Pinschers strukna resultat.
9/ Dvärgpinscherklubben / Klargörande ang missödet på Stockholmsmässan.
10/ Dvärgpinscherklubben / Skrivelse ang ledamots privata blogg.
Vi pratade om detta och lade detta till handlingarna.
11/ SKK DK / Svar på vårt brev ang felfärgad pinscher på utst. Sofiero
12/ xx / Svar på xx och xx konversation på Stockholms Hundmässa.
13/ xx / Svar på utgående 4 (xx svar).
14/ Pinschersektionen / Begäran om ändrade stadgar.
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Vi gick igenom dessa och såg fel i paragraf 10, vi visar detta för Pinschersektionens
ordförande i eftermiddag på vårt budgetmöte och ber då honom att klubben inkommer
med de rättade stadgarna återigen så vi kan ta upp denna fråga på nästa möte.
15/ Pinschersektionen / Protkoll nr 12/10
16/ SKK / Medlems Årsstatistik
17/ SKK / Ny version av katalog för PC (gäller utställningsredovisning)
18/ Dvärgpinscherklubben / Protokoll 9-10, 11-10 och 12-10
8. Utgående skrivelser
1/ Skickat in förslag till SKK Hamiltonplakett och Förtjänsttecken
2/ Svar till xx
3/ Svar till xx
4/ Åke har svarat på inkommande 12 ovan

9. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: På agendan har de trimkurs och ögonlysning. Rasmonters
har de haft i både Stockholm och Göteborg.
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport
C/ Dvärgpinscherklubben: Klubben flyter på enligt planer men de har problem med
långsam justering av protokollen. De har sitt årsmöte första helgen i feb. De har haft
rasmonter i Stockholm. De har tappat några förtroendevalda och detta gör att de som
är kvar fått mer att göra och tiden räcker inte alltid till men de jobbar på.
D/ Pinschersektionen: Ingen rapport.
E/ Affenpinscherklubben: Klubben rustar inför ett nytt år med ett styrelsemöte den 17
jan. De hade en välbesökt rasmonter på Stockholms Hundmässa och de är mycket
stolta att få se en Affenpinscher för första gången i SKK:s historia placerad bland de 10
första på Årets Hund i SKK. GRATTIS säger vi i SSPK:s styrelse!!!!
F/ Kommittéer:
Mentalkommittén: Maria Landergård (som var på plats för valberedningen) läste upp en
rapport ang forskning på hunds sociala beteende. Detta visar att MH fortfarande är ett
väldigt viktigt redskap för uppfödare.
MT den 11 juni är ju inplanerat men då SSPK utställning är samma dag i Stockholm så
ska vi försöka ändra MT till den 12 juni. Mer info om detta kommer.
Maria ska ta reda på hur vi kan utbilda fler exteriörbeskrivare i klubben.
10. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
11. Uppdragslistan
Då Carina Green var på plats så efterlystes domarkommitténs förslag på examinatorer.
Hon meddelade att detta skickats men då de inte kommit sekreteraren tillhanda så
skickas de om.
Eva och Annette presenterar förslaget på SSPK:s tävling Årets Hund som ska upp på
fullmäktige på eftermiddagens budgetmöte.
Därmed är alla punkter på våt uppdragslista slutförda.
12. Övriga frågor
Annette tog upp en fråga ang Korningsdiplom.
Annette delade ut arbetsuppgifter till Maria, Frida och Carina inför 2010 års
Verksamhetsberättelse.
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13. Kommande möten
16 februari styrelsemöte på telefon 19,30
12 mars Fullmäktigemöte kl 12,00, lättare lunch från kl 11,00
14. Avslutning
Carina tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Vice ordf. Carina Andersson Rapp

Frida Tjernberg
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