SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 9 juni 2011
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson
Rapp, Lisa Klang, Christina Ling-Larsson, Susanne Nilsson och
Frånvarande: Frida Tjernberg, Annika Hedén Bengtsson, Catharina Alwall Svennefelt
och Yvonne Elofsson
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Eva Borg Broberg valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 5 är justerat och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inget denna gång.
6. Ekonomi
Redovisning av domarkonferensen är inskickad till SKK.
7. Uppfödare-MH
Vi beslutade att SSPK står för alla stambokföringsavgifter där SSPK står som arrangör
av MH
8. Lure Coursing stadgar
Förslag var inskickat och vi beslutade att lägga fram dem som en proposition till
fullmäktige 2011. Tävlingen kommer att följa dessa som ett prövoår detta år.
9. Inkomna skrivelser
1/ DS / Kopia på svar till xx
2/ xx / Utförligare anledning om varför hon vill gå MT med hund född 2005
Vi gick igenom svaret men fann ingen tydlig orsak om varför xx inte kunnat gå detta
tidigare i hundens liv så vi beslutade avslå xx dispensansökan.
3/ xx / Ang Uppfödarlistan i SSPK
Vi inser att kritiken är befogad men tyvärr har det varit 2 olika informationer på
hemsidan (som nu är tillrättat) om hur man ska vara medlem för att få stå med på
SSPK uppförlista. På vårt förra styrelsemöte den 5 maj påpekade vi under punkten
övriga frågor: ”För att vara med på en rasklubbs uppfödarlista måste man vara medlem
i den rasklubben, det räcker alltså inte att bara vara med i SSPK”
4/ xx / Ang Pinschers kompendie
Vi gick igenom skrivelsen och fann att om detta är riktigt så har fel begåtts. Vi kommer
skicka detta vidare till berörda personer för en utredning.
5/ xx / För kännedom om DS valphänvisning
6/ xx / Undrar vad vi sa om hennes mail vi fick till förra styrelsemötet
7/ SKK / Påminnelse om remissvar and SKK stadgar
8/ SKK / FCI cirkular ang engelska domare
9/ xx / Bemöter svar ang DS valphänvisning
10/ Dvärgpinscherklubben / Missnöjd med svar de fått eller inte fått från SSPK
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Vi gick igenom skrivelsen men förstår inte riktigt vad klubben vill med den. Åke och
Annette kommer sammanfatta ett svar och vi kommer att ta upp detta vid ett fysiskt
möte med rasklubben.
10. Utgående skrivelser
1/ Till xx ang mer info om varför xx vill gå MH
2/ Till Pinschersektionen ang fråga om deras raskompendie
3/ Till xx ang xx fråga i ”in 6” ovan
11. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Inget speciellt har hänt sedan senaste rapporten.
B/ Schnauzerringen: Medlemsträff och Uppfödarmöten är på gång. MH arrangeras i
Falkenberg 8 oktober och ev 9 oktober. Protokoll per 19 april är inkommet.
C/ Dvärgpinscherklubben: Inget att rapportera.
D/ Pinschersektionen: Mälarpinschern har ca 25% lägre deltagande detta år. Planering
av KM i Viltspår fortskrider. Fått konstituerande samt protokoll 2 och 3 2011.
E/ Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
F/ Kommittéer:
Domarkommittén: MT är fullbokad och genomförs nu på lördag den 11 juni i Södertälje.
MH är inbokat den 17 september i Värnamo.
12. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
13. Uppdragslistan
Ingen ändring.
14. Övriga frågor
1/ Annette ska föra en logg över vart larmnyckeln till vårt förråd befinner sig.
2/ Vi beslutade att alla klasser ska kosta 150:- vid lydnadstävlingen i Höganäs 10 sept.
3/ Då det återigen prissatts en pinscher med färgen brun med röda tecken på
utställning så ska Carina Andersson Rapp tillskriva SKK om hur vi ska få ett stopp på
detta. Brun med röda tecken är inte tillåten färg på rasen.
15. Nästa möte
Den 10 augusti på telefon kl 19,30
Den 7 september på telefon kl 19,30
Den 1 – 2 oktober i Stockholmsområdet tillsammans med rasklubbar en dag och den
andra kommitté möten
16. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.
Vid protokollet:
Sekr. Annette Persson
Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Eva Borg Broberg
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