SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(8) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 5 december 2012
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Christina Ling-Larsson,
Margareta Skogsberg, Lisa Klang , Monica Håkansson och Cathrine Eklöf
Frånvarande: Annelie Finnebäck och Frida Tjernberg

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Margareta Skogsberg valdes.

3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.

4. Föregående protokoll
Protokoll 7 förelåg i justerat skick den genomgicks och efter att ändrat i vilka som deltog
från rasklubbarna med att ta bort Monica Håkansson och placera upp henne som
deltagande i styrelsen och påpeka att Dvärgschnauzerringen inte hade någon deltagare
på detta möte lades protokollet till handlingarna

5. AU beslut
Inget denna gång.

6. Ekonomi
Eva berättade att ekonomin är bra och vi ligger lite knappt på plussidan.

7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / ang schnauzer XX (avstängd)
2/ SKK / 4 nya raser med utst. rätt fr o m 1 jan 2013
3/ SSPK rasklubbar / Förslag på uppfödarmedaljer och förtjänsttecken
4/ SKK / Inbjudan utb. dag "Att arbeta med avelsfrågor"
5/ SKK / ang schnauzer XX (häver avstängningen)
6/ ISPU / protokoll 2-2012
7/ SKK / Stambokföringsavgifter 2013

8. Utgående skrivelser
1/ Till SKK inskickad beviljning av Gunilla Skallmans ansökan om att bli domare på
affenpinscher
.
9. Utställningar
Västra KK har efter styrelsebyte begärt 100:-/ per anmäld hund som hyra på vår
utställning på My Dog nu i januari 2013, detta är alltså inget som varit på tal när vi
bokade in oss. Nu har förhandlingar gjort att vi som hyra ska betala 5000:- 2013. Detta
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gör att vi beslutar att från 2014 inte kommer vara på My Dog utan uppdrar åt vår
utställningskommitté att finna någon annan plats.

10. Förtjänsttecken, Uppfödarmedaljer samt Hamiltonplaketten
Vi har fått in en del förslag från våra ringar och även privat och vi har beslutat oss för
att skicka in förslag till Hamiltonplaketten samt förslag till Förtjänsttecken till SKK.
Vi har även beslutat att från SSPK utdela Uppfödarmedalj och Förtjänsttecken, till
vem eller vilka presenteras på vårt fullmäktigemöte.

11. Rapporter
Dvärgschnauzerringen: Allt flyter på som vanligt. De har fått förfrågan från
Schnauzerringen om samarbete vad gäller föreläsningar och aktiviteter vilket mottagits
positivt.
Schnauzerringen: Ingen rapport. 2 protokoll har inkommit
Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport. 8 protokoll har inkommit.
Pinschersektionen: Årsmöte 17/2 i Surahammar. 2 protokoll har inkommit.
Affenpinscherklubben: Ingen rapport. 1 protokoll har inkommit.
Stadgekommittén: Annelie är på gång att kalla till telefonmöte.
Mentalkommittén: MT kommer bli i Falkenberg 28 april 2013. Falkenberg anordnar allt
och ingen extra kostnad för oss. Vad gäller exteriörbeskrivning eller inte återkommer vi
till när vi närmar oss i tid.
Utställningskommittén: Arbetar för fullt med utställningen på My Dog.

12. Bordlagda ärenden
Inga denna gång.

13. Uppdragslistan
Vi har nu sett att utställningsavgifterna och våra utställningar i princip går +-0 så detta
med rabatter finns inget utrymme.

14. Övriga frågor
A/ Christina informerade oss om arbetet med rasmontrarna i Stockholm och Göteborg där
hon ligger i för fullt. En fråga hade kommit från en person som vill sitta med sin 6 månaders
valp men vi sa att vi har samma regler som i Stockholm ingen hund under 9 månader i
montern.
B/ Bosse bad alla att se och höra sig för om vem som skulle kunna ta över som sekreterare
efter Annette som avsagt sig uppdraget från och med fullmäktige 2013.
C/ Bosse har fått förhinder att närvara vid specialklubbskonferensen och vi ska fråga om
Annelie kan åka istället.
D/ En fråga har kommit från en medlem om vi skulle kunna anordna utställning ihop med
våra grannländer när SSPK firar 70 år. Denna fråga skickar vi vidare till vår
utställningskommitté.
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E/ Vi ska ansöka om ISPU statusutställningar samt den årliga ISPU utställningen 2015.
15. Nästa möte
2 februari 2013 på Södertälje BK
24 mars 2013 i samband med fullmäktige
16. Avslutning
Bosse tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Bo Skalin

Margareta Skogsberg
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