SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(3) Protokoll fört vid styrelsemöte i Lunda församlingshus i Skepptuna
den 25 mars 2012
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Lisa Klang, Christina
Ling-Larsson, Susanne Nilsson, Frida Tjernberg, Carina Andersson Rapp och Yvonne
Elofsson
Frånvarande: Catharina Alwall Svennefelt och Annika Hedén Bengtsson
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
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. AU beslut
AU beslut tagna den 2 mars, 4 mars, 15 mars och den 23 mars 2012 konfirmerades.
6. Ekonomi
Eva berättade att ekonomin är bra och det som tillkommit sedan sist är att det kommit
mycket pengar för uppfödarregistret. En eloge till Yvonne Kronstrand som arbetet på att
se till att alla delägare i en kennel är medlemmar om de vill vara med på uppfödarlistan.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Ny exteriördomare på pinscher och dvärgpinscher, Gunilla Skallman
2/ XX , delegat / Korrespondens ang. borttagning av motioner till
fullmäktige
3/ SKK FK / Ang borttagning av motioner
8. Utgående skrivelser
1/ Svar om avslag ur Arla Albins gåva till XX
2/ Svar till XX, delegat på hans korrenspondens ang. motionsborttagning
3/ Svar till SKK FK om detta med borttagning av motioner även per telefon
9. Fullmäktige och dess handlingar
Lisa Klang är vårt val av protokollförare vid fullmäktige.
Birgitta Andersson kommer hålla ett kort föredrag ang. SKBV på mötet.
Allt är genomgånget och klart inför mötet.
10. Statuter KM i Lydnad och Rallylydnad
Vi beslutade att anta de statuter Marianne Olsson tagit fram för klubbens räkning.
Dessa finns med som bilagor 1 och 2 till detta protokoll.
11. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Carina rapporterar att de precis startat upp med ny styrelse.
B/ Schnauzerringen: De har den 26/2 haft en work shop där de tagit fram en
verksamhetsplan där planering av olika arrangemang redan är i full gång.
Anatomikursen är genomförd. Fler arrangemang kommer under året där systerklubbar
kommer erbjudas deltagande. Hälsoenkäten och revidering av RAS fortgår.
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport.
D/ Pinschersektionen: Ingen rapport.
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E/ Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
F/ Kommittéer:
Domarkommittén: Benny Blid von Schedvin har avsagt sig vidare arbete i kommittén, vi
tackar honom ett gott arbete under åren han varit aktiv.
12. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
13. Uppdragslistan
Christina Ling-Larsson har bett Birgitta Andersson att hålla ett kort föredrag om SKBV
på fullmäktige.
14. Övriga frågor
1/ Vi beslutade att anta Christina Ling Larsson skrivelse om att vi tillsammans, alla
rasklubbar och SSPK har en enda stor rasmonter i Stockholm och Göteborg, se bilaga 3.
2/ Beslutades att Eva Borg Broberg ska införskaffa en dator för bokföringsarbetet
3/ Yvonne Elofsson tackade för gott samarbete under åren hon varit med oss.
15. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte samt tackade oss alla för ett trevligt
samarbete under året som gott.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Eva Borg Broberg
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