SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(2) Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 februari 2015 i telefon
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård,
Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Bodo Bäckmo, Veronica
Lange
Frånvarande som meddelat förhinder: Carina Andersson Rapp
Frånvarande som inte meddelat förhinder: Kikki Tiestö

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 1 genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
2 st finns, från 18 jan och 22 jan, de verifierades och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
Inga större förändringar än då året precis börjat.
7. Utmärkelser inför fullmäktige
Vi hade fått förslag på några förtjänsttecken att dela ut och vi beslutade att dela ut
dessa då de inte kom med på föregående möte.
8. Uppfödarlistan
Då vi har problem med att få det tekniska att fungera med denna lista beslutade vi att
med professionell hjälp fortsätta att uppdatera den under 2015 men att fr o m 2016 låta
rasklubbarna ta över den.
9. Klubb Mästerskapet 2015
Vi beslutade att förlägga det i samband med utställningen i Höganäs och be Marianne
Olsson att anordna det så blir det precis som föregående år. Så länge ingen annan i
vårt land vill arrangera detta så kommer detta att vara på Höganäs Brukshundklubb
tillsammans med vår utställning i september varje år. Annette talar med Marianne
Olsson om detta.
10. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Championatregler 2017-2021
2/ Dvärgpinscherklubben / Notisbladets start
3/ Domare- & Utställningsgruppen / Äska pengar till gruppmöte
4/ Motion till årsmötet ang Årets Allroundhund
5/ SKK / Nya domare
6/ SKK / Ang Dvärgpinscherklubbens RAS Skickat till rasklubben
7/ SKK / Ang justering av protokoll på distans
8/ Jenny S Persson / Ang Uppfödarlistan
9/ SKK / Pinschersektionens ansökan om officiell utst 27 aug 2016 är godk
10/ SKK / Remiss på förslag till Nya grundregler i SKK
.
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11. Utgående skrivelser
1/ Skickat förslag på ledamot i SKK Disciplinnämnd
2/ Skickat ang Årets Hundtävlan
3/ Skickat in dvärgpinscherklubbens RAS

12. Information från:
Dvärgschnauzerringen
Inget denna gång då rasklubbarna har haft eller kommer ha årsmöten nu.
Schnauzerringen
Inget denna gång då rasklubbarna har haft eller kommer ha årsmöten nu.
Dvärgpinscherklubben
Inget denna gång då rasklubbarna har haft eller kommer ha årsmöten nu.
Pinschersektionen
Inget denna gång då rasklubbarna har haft eller kommer ha årsmöten nu.
Affenpinscherklubben
Inget denna gång då rasklubbarna har haft eller kommer ha årsmöten nu.
Avelsgruppen
2 avelskonferenser är inbokade den första nu den 9 maj och den andra den 27
september. Information kommer på hemsidan, på FB sidan och i Notisbladet.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Efter nomineringarna på fullmäktige kommer varje person presenteras i Notisbladet.
Mentalgruppen
Bodo skriver följande:
Har sammanställt rasspecifika nyckeltal för MH-data, samt statistik över MT och
oacceptabelt beteende för samtliga raser.
Har haft genomgång med Schnauzerringens RAS-grupp om rasens status, ytterligare
möte är inplanerat.
Har presenterat rasdata för Affenpinscher och Schnauzer vid deras respektive
årsmöten.
Har deltagit i SBK's extra konferens samt telefonmöten kring revidering av MT, samt
gjort ett diskussionsunderlag för revideringsgruppen. Detta är tänkt att även kunna
användas tillsammans med SBK's material när våra rasklubbar under våren kommer att
involveras i arbetet.
Vad jag kan se som angeläget inför nästa verksamhetsår är att få igång
mentalbeskrivningar i SSPKs regi igen. Det är en fråga som ständigt dyker upp vid
möten kring mentalitet. Det blir en svår nöt för kommande M-grupp till nästa år.
Bodo tog upp att vi skulle utbilda en person i Lathunden då det är det programmet som
har all fakta om MH men vi avvaktar med detta då det är rasklubbarna som själva
arrangerar sina MH och då bör det ju vara deras angelägenhet att utbilda personer i
detta. detta kommer att tas upp igen på kommande möten.
Notisbladet
Manusstopp dagen innan detta möte och övriga stopp finns på hemsidan.
Men frågan om vart överexemplar ska vara? Vi alla får i uppdrag att komma fram till en
bra lösning.
PR/INFO gruppen
Inget nytt.
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Föreningsgruppen
Lite frågor om fullmäktige har gruppen fått svara på.
Vi diskuterade om fullmäktige skulle kunna vara vart annat år istället, vi uppdrog till
gruppen att arbeta fram ett förslag om detta.
Utställnings- & Domargruppen
Domarförfrågningar är på gång ut för 2016 och 2017 års utställningar ansöks nu den 28
februari. Allt klart för 2015.
Årets Hund grupp
Propotioner ang Årets Hund tävlingar är genomgångna och lämnas till fullmäktige
13. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
14. Uppdragslistan
Inga på listan
15. Övriga frågor
Bosse meddelade att det kommer komma en motion från STOKK ang SKK datastystem
som ska skickas till KF som klubben vill att vi läser igenom och förhoppningsvis ställer oss
bakom.
16. Nästa möte
29 mars kl 10,00 styrelsemöte i Skepptuna
29 mars kl 12,00 Fullmäktige kl. 12,00 i Skepptuna
17. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Annette Persson
sekr.

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Christina Ling-Larsson
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