SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(3) Protokoll fört vid styrelsemöte i Kungsklippeskolan i Stuvsta
den 12 mars 2011
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson
Rapp, Susanne Nilsson, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Frida Tjernberg och
Yvonne Elofsson
Frånvarande: Marie Holmberg
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Susanne Nilsson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Både protokoll 1 per den 15 januari och protokoll 2 per den 16 februari 2011 är
justerade, utskickade och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inget denna gång.
6. Ekonomi
Presenteras på fullmäktige
7. Inkomna skrivelser
1/ SBK / Svar om att vårt arrangemang Lydkl 1 och 2 officiellt i Höganäs den 10 sept är
mottaget och läggs upp på deras tävlingskalender under SKK klubbars arrangemang.
2/ xx / Ang Affenpinschers lathund
3/ SKK FK / Om att de tagit del om info angående Dvärgschnauzerringens valphänvisning
4/ SKK / Åter hänvisning
5/ SKK / För kännedom om ang junior handlingsdomare
6/ SKK / Våra utställningar 2013 är fastställda
7/ Dvärgschnauzerringen / Fått svar på min förfrågan gällande brevet från SKK FK
8/ SKK AK / Ang Merle-färg
Annette har redan svarat då det inte fanns något att diskutera runt då vi inte har denna
färg på någon av våra raser.
9/ Dvärgpinscherklubben / För kännedom om vilka som inte är medlemmar och ändå
står med på uppfödarlistan
10/ SKK / Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen den 29 – 30 januari 2011
11/ Dvärgschnauzerringen / Ännu ett brev i frågan gällande brevet från SKK FK
Vi gick igenom svaret men ansåg att det inte var tillräckligt så Carina fick i uppdrag att
se över detta och komma in med svar till nästa möte.
8. Utgående skrivelser
1/ Till SBK ett meddelande om att vi arrangerar officiell Lydkl 1 och 2 i Höganäs
2/ Svar till Annelie Finnebäck om hennes förslag i ringens rapport till mötet den 16/2
3/ Till Dvärgschnauzerringen ang brevet från SKK FK
4/ Svar till SKK ang Merle-färg
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9. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: De har haft representanter på SKK avelskonferens i mars
och enligt uppgift var den mycket givande. En trimkurs är inplanerad denna månad i
Kristinehamn.
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport.
C/ Dvärgpinscherklubben: De hade också en representant på SKK avelskonferens.
Deras rasspecial är den 12 juni i Stockholm.
D/ Pinschersektionen: Ingen rapport
E/ Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
F/ Kommittéer:
Domarkommittén: Önskar att vi kommer in med förslag på examinatorer till deras möte
den 2 april så de kan titta på det och komma in till oss med ett färdigt förslag till
beslutstagande kommande möte. Vi kom överens om att be rasklubbarna komma in
med namnförslag på 10 domare per ras till oss senast den 25 mars. Annette skickar ut
detta omgående.
10. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
11. Uppdragslistan
Listan är färdig för denna period.
12. Övriga frågor
1/ Lisa hade med sig en fråga från SKK medlemsavdelning som har haft en del
förfrågningar om medlemskap i SSPK utan att behöva tillhöra en rasklubb och de
undrar om det går. Självklart tycker vi att man ska om man vill kunna vara med enbart i
SSPK så vi beslutade att Annette tillskriver SKK medlemsavdelning och ber dem lägga
till ett alternativ som säger att man inte vill tillhöra någon rasklubb..
13. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande styrelseår.
Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Susanne Nilsson
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