SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(4) Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 juni 2014 i Märsta
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Christina Ling-Larsson,
Bodo Bäckmo, Maria Landergård, Kikki Tiestö, Veronica Lange, Marie-Christine
Lindgren
Frånvarande som meddelat förhinder: Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör), Maj Flodin (Dvärgpinscherklubben), Lotta
Sunde (Schnauzerringen), Alexandra Hjärtmyr (Dvärgschnauzerringen), Yvonne
Fransson (Affenpinscherklubben)

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Maria Landergård valdes.

3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.

4. Föregående protokoll
Protokoll 3 som var justerat genomgicks och lades till handlingarna. Vi beslutade att
ändra punkten Rapporter till Information från och med nästa dagordning.

5. AU beslut
Inga denna gång.

6. Ekonomi
Är oförändrat sedan fullmäktige men Eva påpekade att hon inte fått redovisning från
utställningarna.

7. Notisbladet
Vi vill att klubbredaktörerna träffas på SSPK:s bekostnad på Märsta/Sigtuna BK och
diskuterar tidningens upplägg.
Vi beslutade att Notisbladet ska korrekturläsas av styrelsen innan den går till tryckeriet.
Vi beslutade att Pinschersektionen får 6 sidor i kommande nummer då deras sidor
missats i föregående nummer.
Gruppen fortsätter att leta ett billigare tryckeri, Maj Flodin presenterade ett alternativ.

8. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Exteriördomare uttagna till allrounddomare.
2/ SKK / Nya domare på våra raser.
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9. Utgående skrivelser
1/ Skickat namn på ansvarig i vår klubb inför arbetet för att fira SKK 125 år i Stockholm
13 - 14 december.

10. Rapporter
Dvärgschnauzerringen
Inte hänt så mycket men nyheter om ögon som Kristina Narfström informerade om i
Göteborg.
Schnauzerringen
Arbetar med Ronden och RAS. Flera Uppfödarmöten på gång.
Dvärgpinscherklubben
Diskussion i klubben om hur man ska kunna ta hand om alla nya uppfödare då det
kommit till så många nu på senare år.
Uppfödarmöten i Skåne.
Alla rasklubbar inbjudna till Sundsvallstrakten den 14 juni för utställningsträning samt
korvgrillning men fram till denna dag finns inga anmälningar.
Träff runt Örebro på gång.
Pinschersektionen
Vi har nu haft 5 styrelsemöten. Protokollen publiceras på sektionens hemsida efter
justering.
MH arrangerades 17/5, på Gnesta/Trosa bk. Svalt intresse tyvärr hos medlemmarna,
endast 5 platser fylldes. Vi fick tack och lov resterande 3 platserna fyllda av 1 dp, 1
Schnauzer och 1 övrig ras.
Pga svalt intresse ställs troligen höstens planerade MH in.
Mp i slutet av sommaren.
Pinscherläger planeras till hösten, med prova på aktiviteter, och föreläsningar.
Viltspår KM till hösten.
Nya statuter på gång för årets hund tävlingarna, önskar anpassa dem till SSPK's så
man ser en enhetlighet.
Lokalombud återinförs, ett 10 tal personer har tackat ja till uppdraget runt om i landet.
Affenpinscherklubben
Ny hemsida på gång. Arbete med specialen håller på. Nina Karlsdotter kommer till
hösten att informera om rasen, Dvärgpinscherklubben är inbjuden för ett
samarrangemang.
Avelsgruppen
Förberedelser inför Avelskonferensen fortgår.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Vi beslutade att styrelsen utser medlemmar till gruppen varje år i oktober efter förslag
från rasklubbarna.
Mentalgruppen
MH information finns i Notisbladet nr 1 2014.
Möte med alla rasklubbars Mentalansvarige är planerat.
MT är bokat den 26 oktober i Falkenberg.
Tävlingsansvarig för inläggning av resultat i SBK tävling blir Frida Tjernberg
.
Notisbladet
Information finns på egen punkt.
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PR/INFO gruppen
Möte har varit med Stockholmsgruppen ang SKK 125 år och nytt möte öm 2 veckor är
inplanerat.
Alla lokalombud är kontaktade och många fel finns på hemsidan men Christina Ling
Larsson skickar en lista med det korrekta till Annette så det ändras till rätta uppgifter.
Det blir ett telefonmöte med dem efter sommaren.
Carina är kontaktad för att gruppen ska få tillgång till utställningskritiker att gå igenom
inför nästkommande domarkonferens. På detta sätt ska klubben vara förberedd på vad
våra raser har för exteriöra fel som bör beaktas av domarna.
Stadgegruppen
Telefonmöten har de haft. SKK är informerade om vilka klubbar som fortsatt vill ha
medlemshantering via dem.
Avtalen med Hundungdom ska uppdateras.
Brev ska skickas till de medlemmar som idag inte har någon rastillhörighet då detta inte
är möjligt fr o m 2015.
Information om allt nytt som händer 2015 kommer på hemsidan och i Notisbladet.
På gång är en handbok med rutiner i klubben.
De klubbar som inte valt att ha sidor i Notisbladet från 2015 ska informera sina
medlemmar att de kan prenemurera på den för 100:-/året.
Styrelsen beslutade efter önskan från gruppen att byta namn till Föreningsgruppen.
Utställnings- & Domargruppen
Utställningar med ISPU status kommer först 2015.
Utställningsanmälningarna har gått upp något.
Vi beslutade att markhyran vid rasklubbarnas utställning den 23 augusti ska fördelas
procentuellt till antalet anmälningar.
Årets Hund grupp
Allroundhund tävlingen är under omarbetning och ändringsförslag skickas till
sekreteraren.
Vi påminde om att se över SKBV statuterna.
SKBV/ISPU
Annette visade upp ett förslag på ISPU diplom blev godkänt efter att Annette lägger in
SSPK loggan också.
ISPU regler ska översättas av Bodo och sedan publiceras på hemsidan.

11. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.

12. Uppdragslistan
Uppdragen som Carina Andersson Rapp och Bodo Bäckmo fick på förra mötet är
genomförda. Inga nya idag.

13. Övriga frågor
Fråga om man får vara 2 från rasklubbarna på våra fysiska möten besvarades med ja mot
att den betalar sin mat.
Diskussion om DNA igen. Vi hänvisar till SKK hemsidan som har en väldigt bra
informationssida om detta ämne.
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Fråga uppkom ang den nya FCI regeln om att lyfta sin i koppel och svans, enligt Bo Skalin
har vi alltid haft den i Sverige. Man ska inte lyfta hunden så högt att den går i luften och
man ska inte lyfta den från marken upp på bordet i svans och hals.
14. Nästa möte
14 augusti kl. 19,00 i telefonen.

15. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Annette Persson
sekr.

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Maria Landergård
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