SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(4) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 7 april 2011
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson
Rapp, Susanne Nilsson, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Frida Tjernberg, Yvonne
Elofsson och Catharina Alwall Svennefelt
Frånvarande: Annika Hedén Bengtsson
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Christina Ling-Larsson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 3 har genomgåtts och är justerat och lades till handlingarna. Även
årsmötesprotokollet har inkommit och är utlagt på hemsidan.
5. AU beslut
Inget denna gång.
6. Ekonomi
Det har inte skett så mycket sedan fullmäktige men nu börjar utställningsavgifter
komma in.
7. Inkomna skrivelser
1/ Pinschersektionen / Förslag på förtjänsttecken.
Kommer att behandlas när denna fråga blir aktuell i slutet av året.
2/ SKK / Önskan om rasklubbars födelseår.
Annette har skickat ut detta till de klubbar som saknar startår
3/ Birgitta Andersson / Ang Edit Molanders VP.
Skickat till Carola som ordnat detta.
4/ SKK DN / Diciplinbeslut.
5/ XX / För kännedom ang skrivelse till SKK DN.
6/ SKK / Ang Momslagstiftningen.
7/ XX / Uppmärksammar oss på föreningens stadgar vad gäller medlemskar i rasklubb.
Vi kan inte se att vi bryter mot stadgarna då vi säger att man kan vara med i SSPK utan
rasklubbstillhörighet.
8/ XX / Vill ta rasinfo från vår hemsida till sin nystartade.
Vi tillåter endast länkning till vår hemsida, Annette svarar henne.
9/ SKK / Ny domare på Pinscher är Jeanette Lemmeke.
10/ XX / Vill bli domare på alla våra raser.
Vi har inget att invända mot detta utan är tacksamma att vi får fler domare på våra
raser.
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11/ Dvärgpinscherklubben / Önskemål om specificerad utbetalning samt
resultatrapport.
Eva svarar DP klubben om detta.
12/ Dvärgpinscherklubben / Vill ha dvärgpinscher noteringarna från uppfödarmötena.
På mötena som Carina höll i genomgicks raskompendiet och det finns att köpa och de
anteckningar Carina själv gjort är inget klubben ska ha är man intresserad så får man
gå på mötena.
13/ Dvärgpinscherklubben / Vill ha DP kritikerna till klubben.
Vi måste först ta reda på hur viktigt det är vart dessa förvaras, vi återkommer med svar.
14/ Dvärgpinscherklubben / Önskemål om att få in sin rasspecial i SSPK:s
utställningskalender.
Vi ser ingen anledning till detta då det skulle förvirra våra medlemmar om vilken klubbs
utställning det är. Rasklubbsutställningarmna finns däremot inskrivet i vår agenda.
15/ Dvärgpinscherklubben / Önskemål om material ang SKBV.
Tyvärr har vi inget materiel i dagsläget men Annette ska göra förfrågan bland de äldre
medlemmarna så vi återkommer med information när vi har möte med rasklubbarna om
SKBV reglerna som fullmäktige ålagt oss.
16/ Dvärgpinscherklubben / Yrkar på att Veteraner ska ha CK för SKBV kort.
Då vi i fullmäktigeprotokollet inte kan utläsa att kravet för CK togs bort så ändrar vi inte
på något i SKBV statuterna utan låter de vara som de är så får vi se vad som händer till
fullmäktige 2012.

8. Utgående skrivelser
Inga denna gång
9. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: 2 representanter har varit på SKK:s temautbildning 2-3 april.
I övrigt pågår arbete inför cupen 7-8 maj.
B/ Schnauzerringen: Catharina rapporterar att klubben har stora förhoppningar inför
framtiden. De förbereder för uppfödarmöten samt andra medlemsaktiviteter.
C/ Dvärgpinscherklubben: De har inget speciellt att rapportera denna gång,
klubbarbetet flyter på.
D/ Pinschersektionen: Efter årsmötet, där det vädrades åsikter har det blivit mycket
lugnt inom klubben. Det är taget nya beslut för ”Årets” tävlingarna. Närmast i
planeringen är att titta över valphänvisningskraven.
E/ Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
F/ Kommittéer:
Domarkommittén: Domarkommittén har inkommit med ett förslag på examinatorer
utifrån de förslag som inkommit från våra rasklubbar och vi i styrelsen beslutade att
kommittén får tillfråga dessa om de är villiga att vara detta för våra raser.
Efter förslag från domarkommittén beslutade vi att förbereda en vidareutbildning för de
domare på SSPK raser som saknar någon av våra raser i sitt rasregister.
10. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
11. Uppdragslistan
Listan är färdig för denna period.

12. Övriga frågor
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1/ Lisa hade med sig en fråga från XX ang. Affenpinschers folder till domarna. Vi vet
inte hur det blir förrän Affenpinscherklubben kommer med vidare information. Meningen
är ju att dessa skulle gå med ut med utskicket av det justerade
domarkonferensprotokollet.
13. Nästa möte
Den 5 maj på telefon kl 19,30
Den 9 juni på telefon kl 19,30
14. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.
Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Christina Ling-Larsson
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