
SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben  

 
Protokoll fört vid SSPK:s styrelsemöte den 6 oktober 2012 

Plats: Södertälje brukshundklubb 
 

Närvarande	  SSPK:	  Bo	  Skalin,	  Cathrine	  Eklöf,	  Frida	  Tjernberg,	  Annelie	  Finnebäck,	  
Christina	  Ling	  Larsson,	  Lisa	  Klang,	  Eva	  Borg	  Broberg,	  Annette	  Persson.	  
Frånvarande:	  Bodo	  Bäckmo,	  Margareta	  Skogsberg.	  
	  
Ordf	  för	  rasklubbarna	  deltog:	  Yvonne	  Fransson,	  affenpinscher,	  Monica	  Håkansson,	  
dvärgschnauzer,	  Christer	  Carle,	  pinscher,	  Hans	  Petersson,	  schnauzer,	  Maj	  Flodin,	  
dvärgpinscher.	  
	  
1.	  Ordföranden	  Bo	  Skalin	  hälsade	  välkommen	  och	  öppnade	  mötet,	  speciellt	  välkomna	  till	  
rasklubbarnas	  ordföranden	  som	  också	  fanns	  på	  plats.	  
	  
2.	  Val	  av	  justerare	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet	  
Frida	  Tjernberg	  valdes	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  Lisa	  Klang	  förde	  
protokoll	  över	  dagens	  möte.	  
	  
3.	  Godkännande	  av	  dagordningen	  
Godkändes	  efter	  tillägg	  under	  övriga	  frågor.	  
	  
4.	  Föregående	  protokoll	  
Vi	  gick	  igenom	  föregående	  protokoll.	  Diskussion	  angående	  ett	  förslag	  på	  forum	  –	  en	  
webbaserad	  plats	  för	  protokollsamling,	  vilket	  skulle	  underlätta	  för	  till	  exempel	  
rasklubbarna	  när	  nytt	  folk	  väljs	  in	  i	  styrelserna.	  Det	  blev	  diskussioner	  för	  och	  emot.	  Det	  
finns	  gratisforum	  där	  man	  kan	  lägga	  till	  personer	  med	  olika	  behörighetsgrad.	  Är	  det	  
säkert	  och	  vill	  vi	  ha	  ytterligare	  en	  plats	  att	  logga	  in	  och	  checka	  av?	  	  
Beslutade	  att	  lägga	  ut	  en	  fråga	  i	  Notisbladet	  nästa	  nummer	  och	  undersöker	  andra	  
möjligheter.	  Vi	  ska	  också	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  knyta	  it-‐människor	  till	  oss.	  
	  
Raskompendierna	  ska	  webbanpassas	  och	  publiceras	  på	  sspk.se.	  Lisa	  fixar	  detta.	  Vi	  tar	  
också	  med	  visningsexemplar	  av	  kompendierna	  till	  utställningar	  när	  vi	  har	  monter.	  
Beslutade	  att	  sälja	  resterande	  exemplar	  för	  50	  kronor	  styck,	  samtidigt	  som	  vi	  upplyser	  
om	  att	  de	  går	  att	  skriva	  ut	  från	  webben.	  
	  
Förtydligande:	  Det	  är	  ok	  att	  lämna	  osignerade	  protokoll	  från	  rasklubbarna	  till	  SSPK.	  Det	  
räcker	  med	  signerade	  senast	  till	  fullmäktigemötet.	  
	  
5.	  AU	  beslut	  
a)	  SSPK	  har	  gett	  dispens	  till	  aspirantdomare	  Lisbet	  Liljeqvist	  till	  Backamo.	  
Det	  fanns	  också	  en	  fråga	  om	  att	  utse	  Lisbeth	  Carlsson	  Liljekvist	  till	  domarexaminator	  på	  
affenpinscher.	  	  Det	  är	  svårt	  få	  domare	  som	  är	  bra	  på	  alla	  våra	  raser.	  	  Större	  erfarenhet	  
och	  längre	  tid	  som	  domare	  efterfrågades.	  Idag	  krävs	  att	  personen	  dömer	  fem	  gånger	  på	  
rasen	  för	  att	  kunna	  bli	  domarexaminator.	  En	  åsikt	  var	  att	  lång	  erfarenhet	  bör	  premieras.	  

 



Bättre	  rutiner	  föreslogs,	  men	  det	  bör	  vara	  domarkommitten	  som	  behandlar	  frågan	  om	  
nya	  domarexaminatorer	  varför	  denna	  fråga	  skickas	  till	  domarkommitten	  för	  beredning.	  
Beslutade	  att	  hädanefter	  skicka	  frågor	  om	  domarexaminator	  till	  domarkommitten	  för	  
beredning.	  
	  
b)	  AU-‐beslut	  om	  att	  godkänna	  inköp	  av	  vandringspris	  för	  500	  kronor.	  
	  
6.	  Ekonomi	  
Eva	  redogjorde	  för	  klubbens	  ekonomi	  där	  det	  den	  30	  september	  2012	  fanns	  ett	  plus	  på	  
100.000	  kronor,	  vilket	  är	  något	  sämre	  än	  förra	  året.	  
	  
7.	  Inkomna	  skrivelser	  
RAS	  APK	  
Hamiltonplaketten	  	  
Gunilla	  Skallman	  /	  Utökning	  av	  sitt	  rasregister	  av	  Affenpinscher	  –	  SSPK	  säger	  ja.	  
SKK	  /	  Länsklubbarnas	  utställningsprogram	  2015	  
Skaraborgs	  KK	  /	  Förfrågan	  om	  intresse	  om	  att	  ha	  utställning	  i	  samband	  med	  deras	  
utställning	  2-‐3	  maj	  2015	  	  -‐	  lämnas	  vidare	  till	  utställningskommitten	  
SKK	  /	  Nya	  domare	  på	  våra	  raser	  -‐	  OK	  och	  grattis	  till	  det.	  
Lisa	  Klang	  /	  ang.	  	  personangrepp	  i	  Notisbladet	  -‐	  utagerat.	  
	  
8.	  Utgå̊ende	  skrivelse	  
1/	  SKK	  /	  Svar	  på	  remissen	  om	  hur	  vi	  ska	  benämna	  krångliga	  rasnamn	  -‐	  nej	  till	  holländsk	  
schnauzer.	  
2/	  SKK	  /	  Svar	  på	  remissen	  om	  standard	  för	  Affenpinscher	  -‐	  
3/	  SKK	  /	  Anmält	  Helen	  Andersson	  till	  Domar-‐	  och	  utställningsansvarige	  seminarium	  	  
	  
9.	  ECVO	  protokollen	  (Ögonlysningsprotokoll)	  
Internationell	  standardmetod	  införs	  i	  Sverige	  och	  med	  det	  nya	  protokoll.	  Många	  
upplever	  att	  de	  nya	  protokollen	  är	  krångliga	  och	  orättvisa.	  Många	  veterinärer	  förstår	  
inte	  hur	  de	  ska	  användas	  på	  rätt	  sätt	  och	  man	  fäller	  oftare	  än	  friar.	  
Beslutade	  att	  Bodo	  Bäckmo	  fortsätter	  följa	  upp	  skillnaden	  och	  tillämpningen	  av	  nya	  och	  
gamla	  protokollen,	  samt	  metoden.	  
Fortsatt	  diskussion	  i	  ämnet	  önskas	  framöver.	  
	  
10.	  SSPK	  på	  Facebook	  	  -‐	  vem	  ska	  kunna	  publicera?	  Beslutade	  att	  Annette,	  Lisa	  och	  Bosse	  
är	  administratörer	  även	  i	  fortsättningen.	  
	  
11.	  Kommittéer	  
Stadgekommittén:	  Ska	  titta	  på	  organisation/stadgefrågan	  inom	  SSPK.	  Utarbetar	  ett	  
förslag	  som	  senare	  ska	  behandlas	  i	  fullmäktige.	  
Ny	  arbetsordning	  i	  kommittén	  är	  bestämd,	  se	  sep.	  dokument.	  	  
Utbildning	  i	  föreningsteknik	  är	  oerhört	  viktigt	  då	  nya	  personer	  kommer	  in	  i	  styrelserna	  
med	  jämna	  mellanrum.	  Kurs	  i	  föreningsteknik	  kommer	  att	  anordnas	  i	  både	  Stockholm	  
och	  Göteborg	  (10	  och	  25	  nov)	  	  
Maj	  Flodin	  skickar	  över	  en	  mall	  för	  hur	  man	  skriver	  motioner	  att	  lägga	  på	  SSPK	  hemsida.	  
	  
Avelskommittén:	  Eva	  redogjorde	  för	  problem	  med	  valphänvisning.	  	  Eva	  har	  bjudit	  in	  
rasklubbarna	  till	  ett	  möte	  diskutera	  hur	  man	  ska	  kunna	  harmonisera	  regler	  och	  policy	  



för	  valphänvisning	  att	  gälla	  alla	  våra	  raser.	  Tyvärr	  var	  intresset	  för	  ett	  möte	  ganska	  svalt	  
från	  rasklubbarna.	  Ordföranden	  påminde	  om	  att	  SSPK	  har	  mandat	  att	  ”köra	  över”	  
rasklubbarna,	  men	  vill	  hellre	  diskutera	  och	  komma	  överens.	  	  
Enas	  om	  att	  ifall	  man	  har	  krav	  på	  valphänvisningen,	  ska	  det	  stå	  med	  i	  RAS.	  Förslag	  finns	  
att	  SSPK	  anordnar	  en	  avelskonferens	  med	  kunnig	  föreläsare.	  
	  
Beslutade	  att	  avelskommittén	  tittar	  på	  möjligheten	  att	  anordna	  en	  avelskonferens	  för	  
samtliga	  raser,	  hösten	  2013.	  
	  
Beslutade	  att	  avelskommittén	  gör	  ett	  förslag	  på	  policy	  för	  valphänvisning	  som	  skickas	  	  
till	  rasklubbarna	  på	  remiss.	  
	  
12.	  Utställningar	  
Börjar	  planera	  utställningar	  inför	  säsongen	  2013.	  Ny	  i	  kommittén	  är	  Anna-‐	  Karin	  
Jönsson.	  
	  
13.	  Rapporter	  
	  
A/	  Dvärgschnauzerringen	  -‐	  fått	  rapport,	  årsmöte	  27	  januari.	  
	  
B/	  Schnauzerringen	  -‐	  fått	  rapport,	  40	  deltagande	  vid	  Ronden	  Backamo,	  genomfört	  trim-‐	  
och	  pälskurs,	  en	  till	  planeras	  i	  december.	  Uppfödarmöte	  20	  oktober.	  Genomfört	  en	  
kunskapsdag	  i	  samarbete	  med	  Skövde	  hundskola.	  En	  grillunch	  har	  också	  anordnats.	  
Årsmöte	  planeras	  9	  februari.	  
	  
C/	  Dvärgpinscherklubben	  -‐	  rasklubbstorg	  avverkat,	  publikrekord!	  24	  rastält	  i	  år.	  Träffar	  
i	  Stocholmstrakten.	  Avhopp	  ur	  styrelsen.	  Årsmöte	  9	  februari.	  	  
	  
D/	  Pinschersektionen	  (fått	  protokoll	  1,	  2,	  3,	  4	  och	  5	  2012)	  	  
Avhopp	  av	  styrelsen.	  Har	  problem	  med	  ryktesspridning	  angående	  pinscherns	  dåliga	  
mentala	  hälsa.	  Hur	  ska	  klubben	  arbeta	  för	  att	  vända	  den	  dåliga	  trenden?	  Uppfödarmöte	  i	  
somras,	  med	  uppföljning	  och	  försöka	  hitta	  orsaker	  och	  lösningar.	  
	  
E/	  Affenpinscherklubben	  (fått	  protokoll	  per	  15/8-‐12)	  
	  
14.	  Bordlagda	  ärenden	  
Morgan	  Granander	  önskar	  bli	  domare	  på	  våra	  raser,	  vilket	  SSPK	  beslutade	  godkänna.	  
	  
15.	  Uppdragslistan	  	  
Lisa	  fixar	  webbaserade	  kompendium	  för	  hemsidan.	  
	  
16.	  Övriga	  frågor	  	  
Bättre	  kommunikation	  och	  återkoppling	  mellan	  SSPK	  och	  rasklubbarna	  önskas.	  
	  
Montern:	  gemensam	  monter	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  Christina	  aviserar	  ett	  
telefonmöte	  inför	  planeringen	  med	  rasklubbarna.	  Affenpinscherklubben	  vill	  inte	  delta	  i	  
den	  gemensamma	  montern,	  men	  affenpinschern	  kommer	  ändå	  att	  visas	  i	  SSPK-‐montern.	  	  
	  



I	  Göteborg	  letar	  Christina	  folk	  som	  kan	  hjälpa	  till	  med	  montern.	  Utskick	  har	  gått	  ut	  till	  
rasklubbarna.	  
	  
SSPK	  betalar	  enklare	  förtäring	  i	  samband	  med	  kursen	  i	  föreningsteknik,	  Göteborg.	  
Resepolicy	  på	  SSPK	  möten.	  Bordlägges.	  
	  
Fullmäktigemöte	  2013	  blir	  preliminärt	  24	  mars.	  	  
	  
17.	  Nästa	  möte	  
Styrelsemöte	  på	  telefon	  den	  5	  december	  kl	  19.30.	  
Styrelsemöte	  2	  februari	  2013.	  
	  
18.	  Avslutning	  
Ordföranden	  avslutade	  mötet	  och	  tackade	  alla	  för	  visat	  intresse.	  
	  
	  

	  
	  

Vid	  protokollet	   	   	   	   Ordförande	  
	  
	  

Lisa	  Klang	   	   	   	   Bo	  Skalin	  
	  
	  
	  

Justerare	   	   	   	  
	  
	  

	  
Frida	  Tjernberg	   	   	   	   	  


