SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 18 juli 2012
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Eva Borg Broberg och Bodo Bäckmo
Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Frida Tjernberg, Margareta Skogsberg,
Monica Håkansson och Cathrine Eklöf
Frånvarande: Lisa Klang
1. Mötets öppnande
Bosse 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 5 förelåg i justerat skick det genomgicks och lades till handlingarna
5. AU beslut
AU beslut per den 18 juni konfirmerades och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
Eva berättade att ekonomin är bra och vi ligger på plussidan.
Vi beslutade att SSPK betalar kursmaterial och lokaler vid de 2 kurser i
Föreningsteknik som kommer förläggas i Stockholm och Göteborg. Rasklubbarna får
stå för resor, mat och uppehälle för sina deltagare. Vi godkänner det förslag som
Annelie utarbetat tillsammans med Christina.
7. Inkomna skrivelser
1/ John-John Johnsson / Förfrågan om att få utöka sitt rasregister med Pinscher och
Dvärgpinscher.
2/ SKK / 3 nya domare på våra raser.
3/ PSK / Svar på vårt brev ang svansar på våra raser.
4/ SKK / Dags att tänka på nominering till SKK förtjänsttecken samt hamiltonplakett.
5/ XX / Beträffade färgning av hundar.
6/ XX / Anmodan att försöka få utställningsarrangörer att inte sprida våra
raser för långt från varandra.
7/ ISPU / Inbjudan till delegatkonferens i Tallin, samt protokoll per 28 maj 2012.
8/ SKK / Susanne Söderberg, Kungsbacka har tillträdesförbud på SKK arrangemang.
8. Utgående skrivelser
1/ Svar till Dvärgpinscherklubben.
2/ Brev till PSK och ISPU ang ändring av svansar i rasstandarden för schnauzer.
3/ Anmält Carina och Malin till seminarium i höst för domar- och utställningsansvariga.
9. Kommittéer
Vi har tillsatt Bodo Bäckmo som sammankallande i Mentalkommittén.
Vi har bildat en Trivselkommitté där PR/Info kommittén ingår och sammankallande i
den är Christina Ling-Larsson och ingår i den gör även Susanne Nilsson och Lisa
Klang.
10. Mailtrafik inom SSPK
Vi har fått en del förfrågan ang mailtrafik mellan specialklubben och rasklubbarna så vi
diskuterade om ett eventuellt styrelseforum som även varje rasklubb skulle kunna
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starta och då kan sekreteraren skicka allt som vanligt till resp. rasklubb som lägger in
detta på sina form. Detta blir en fråga att diskutera vid nästa fysiska möte i oktober.
11. Raskompendierna
Vi beslutade att så fort dessa är omgjorda till format som passar hemsidan läggs de ut
där.
12. Rapporter
Dvärgschnauzerringen: Allt flyter på som vanligt.
Schnauzerringen: Utställningsplanering i slutfasen. Grillaftnar i samband med
utställningar är på gång. Schnauzerkalender samt annat till försäljning ska tas fram.
RAS är i det närmaste färdigställt.
Dvärgpinscherklubben: En prova på dag med agility har genomförts. Rasspecialen blir
på fredag. RAS är i slutfasen. Vi fick ett par frågor av klubben och Annette svara på
dessa.
Pinschersektionen: Bodo informerade att mälarpinschern hålls i Lida i augusti.
Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
Stadgekommittén: Anneli har tillskrivit alla rasklubbar om att inkomma med en delegat.
13. Bordlagda ärenden
Inga denna gång.
14. Uppdragslistan
Den gicks igenom men inget nytt har tillkommit.
15. Övriga frågor
A/ Vi beslutade att vi ska godkänna att få in osignerade kopior via mail och vid fullmäktige
måste rasklubbarna inkomma med signerade kopior av originalprotokollen under året som
varit.
B/ Rasklubbarna ska inkomma med förslag på namn till Hamiltonplaketten och
Förtjänsttecken senast den 30 oktober till SSPK:s sekreterare. Detta förslag ska innehålla
en redogörelse varför just denna eller dessa personer ska föreslås av SSPK till SKK.
C/ Morgan Granander önskar bli domare på våra raser men då vi alla inte visste vem detta
är så beslutade vi att skicka en förfrågan till våra rasklubbar. Svar ska inkomma innan den
31 augusti.
D/ Detta rykte om ändring av svansar i stadgarna på schnauzer finns inte i PSK:s agenda.
Dessa är av privat karaktär.
E/ Fråga om vi får arrangera möte för en viss grupp inom vår klubb uppkom, ex får vi ha
uppfödarmöte och endast bjuda in uppfödare? Bosse kontaktar FK om detta.
F/ Vi har fått brev om att det troligen förekommer färgning på våra raser, främst
dvärgschnauzer så vi beslutade att vi kommer ta färgprover på några av våra utställningar
under åren.
G/ Vi ska tillskriva SKK:s Länsklubbar att inte sprida våra rasers ringar alltför långt ifrån
varandra på sina utställningar.
H/ Christina berättade om sina planer att arrangera en friskvårdsdag i västra Sverige.

2

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

I/ Maria Landergård förslag på Senior Advisers ska skickas på remiss till våra rasklubbar.
J/ Vi beslutade att godkänna Affenpinscherklubbens RAS.
16. Nästa möte
6 eller 7 oktober i Stockholmstrakten
17. Avslutning
Bosse tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Bo Skalin

Christina Ling Larsson
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