SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(8) Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 januari 2015 på Märsta BK
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Veronica Lange, Christina Ling Larsson, MarieChristine Lindgren, Carina Andersson Rapp och Kikki Tiestö. Sussie Nilsson (SSPKs valberedning,
§ 1-8).
Från rasklubbarna deltog följande; Affenpinchersklubben – Hans Petersson, Dvärgpinschersektionen
– Maj Flodin, Amanda Malm och Göran Morfeldt,
Pinschersektionen – Heidi Wistrand och Pernilla Fahlén, Schnauzerringen – Lotta Sunde (§ 9).
Adjungerade: Eva Borg Broberg, kassör (§6).
Meddelat förhinder: Bodo Bäckmo och Anette Persson

1. Mötets öppnande
Ordförande Bo Skalin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Carina Andersson Rapp utsågs till justerare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
4. Ingen hade synpunkter på föregående protokoll och det lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga AU-beslut har fattats sedan senaste styrelsemötet.
6. Ekonomi
Eva presenterade ett förslag på budget för SSPK. Inga invändningar från mötet mot förslaget.
7. Utmärkelser inför fullmäktige
Rasklubbarna har kommit in med förslag till uppfödarmedaljer och styrelsen fick en föredragning av
Maria Landergård. Styrelsen beslutade vilka som kommer att tilldelas uppfödarmedalj. Namnen på
uppfödarna presenteras på fullmäktige. Inbjudan till berörda kommer att skickas ut via SSPKs
sekreterare.
8. Valberedningen
Sussie Nilsson från valberedningen informerade om deras arbete. Sussie informerade att Eva Borg
Broberg har tackat ja till att fortsätta som adjungerad kassör. Valberedningen ser inga problem i sitt
arbete.
9. Inkomna skrivelser
Styrelsen diskuterade skrivelsen från SKKs valberedningen inför SKKs fullmäktige. Styrelse
beslutade att föreslå Carina Andersson Rapp till en plats i SKKs Disciplinnämnd. SSPKs sekreterare
kommunicerar CV med Carina och tillskriver valberedningen.
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10. Inga utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
11. Information från rasklubbarna och SSPKs arbetsgrupper
A. Dvärgschnauzerringen; Carina Andersson Rapp informerade om att årsmötet kommer vara i
Stockholm 7 februari.
B. Schnauzerringen, Lotta Sunde informerade om att årsmötet kommer att hållas 7/2 i
Jönköping
C. Dvärgpinscherklubben, Maj Flodin informerade om av DP-klubben har en ny logga.
Onlineanmälan för nya medlemmar finns på deras hemsida. Kommer att anordna en
föreläsning i hundmassage 31/1. Medlemmar från andra rasklubbar är välkomna. Mer info
finns på Dvärgpinscherklubbens hemsida.
D. Pinschersektionen; Årsmöte den 28/2 och efter årsmötet har man en föreläsning i näringslära
tillsammans med DP-klubben.
E. Affenpinscherklubben; Informerade om att klubben kommer att ha SKKs medlemsregister.
Klubben har årsmöte 14 februari.
F. Avelsgruppen; Veronica föreslog att avelsgruppen får i uppdrag att anordna en uppföljare av
hösten avelskonferens med tema populationsgenetik den 9 maj 2015. Styrelsen beslutade
utifrån förslaget. Styrelsen beslutade att Veronica Lange och en till från avelsgruppen får
anmäla sig till SKKs avelsrådsutbildning i 20-21 mars med tema utvärdering RAS.
SSPK beslutade att skicka in Dvärgpinscherklubbens RAS till SKKs avelskommitté. SSPKs
sekreterare ombesörjer inskick till SKK.
G. Senior-hedersuppfödargrupp; Styrelsen beslutade att tilldela utmärkelser SeniorHedersuppfödare utifrån Maria Landergårds sammanställda lista med förslag. Precis som för
övriga utmärkelser presenteras personerna på fullmäktige och SSPKs sekreterare kommer att
skicka inbjudan till berörda.
H. Mentalgruppen: Maria Landergård informerade om att Stockholms BK har RUS-möten i
Kista. Bra om flera kan delta på mötena för att få information om regeländringar mm.
I. Notisbladsgruppen; Styrelsen ger Notisbladsgruppen ett stort mandat för att gruppen ska få
de bästa förutsättningarna. Ramarna för Notisbladsgruppen är att ge ut en tidning fyra gånger
per år, arbeta utifrån en utgivningsplan som ger en god överblick över rasernas fördelning
över året då vi beslutat att frångå sidantal per klubb samt att inte överstiga den kostnad som
SSPK har tecknat avtal om med klubbarna. Styrelsen överlåter till Notisbladsgruppen att
besluta om manusstopp och utgivning. Behöver Notisbladsgruppen beslut som är av
ekonomisk karaktär så vänder de sig ordförande. Styrelsen har alltid möjlighet att ta AUbeslut så vi inte inväntar styrelsemöten och på så vis fördröjer gruppens arbete.
Styrelsen beslutade i och med omorganiseringen av Notisbladet att inte ha en egen redaktör.
Kikki Tiestö delar inte övriga styrelsens uppfattning och reserverar sig mot beslutet.
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Styrelsen avtackar Tina Strandberg för hennes tid som redaktör. Bo Skalin informerar Tina
om beslutet.
Styrelsen förklarade denna punkt om Notisbladsgruppen omedelbart justerad.
J. PR/Info; Monter har genomförts i december på Stockholms hundmässa och på MyDog i
Göteborg i januari. Det är svårt att få funktionärer till montern i Göteborg. Om det problemet
kvarstår så får SSPK överväga att inte ha monter på MyDog.
K. Föreningsgruppen; Inget att rapportera.
L. Årets hund-grupp; Marie-Christine informerade om att alla som anmäler till tävlingen
kommer att få en bekräftelse via e-post (om de angivit e-postadress vid inskick) annars får de
ringa för att få bekräftat att anmälan är mottagen.
M. Utställnings/domargrupp; Styrelsen beslutade att införa tävling barn med hund (2
åldersgrupper), juniorhandling samt parklass (samma hundar) från och med år 2015 utifrån
Carina Andersson Rapps förslag.
Styrelsen beslutade att rosetter även ska delas ut till de tre bästa i åretshundtävlingarna för
junior, valp I och valp II från och med kommande fullmäktige.
12. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att Carina Andersson Rapp får i uppdrag att anordna ett medlemsmöte med tema
mentalitet i Veberöd 22 mars. Information kommer ut på hemsidan.
13. Nästa möte
Nästa möte som blir ett telefonmöte är tisdagen 24/2 kl. 19.30
14. Avslutning
Bosse tackade för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Annelie Finnebäck

Justeras:

Justeras:

Bo Skalin
Ordförande

Carina Andersson Rapp
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