SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 juli 2015 i Märsta
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Bodo Bäckmo, Annelie
Finnebäck, Maria Stelin
Frånvarande som meddelat förhinder: Marie-Christine Lindgren, Annika Hultqvist,
Veronica Lange, Christina Ling-Larsson, Carina Andersson Rapp
Adjungerade: Eva Borg Broberg vår kassör, Cathrine Eklöf och Cina Jacobsson för
Pinschersektionen, Nina Karlsdotter för Affenpinscherklubben och Annette Persson var
ju på plats även för Dvärgpinscherklubben

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Annelie Finnebäck valdes
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 5 genomgicks, signerades och lades till handlingarna. Äntligen blev det
konstituerande protokollet signerat och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga AU denna gång.
6. Ekonomi
Allt fungerar bra med klubbarnas rapportering till kassören förutom Schnauzerringen
där vi inte trots påminnelser inte fått betalt för fakturor, inga medlemsavgifter och inga
medlemslistor så vi ger Bosse i uppdrag att kontakta klubbens ordförande samt kassör i
detta ändmål.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Regelrevidering på Freestyle
2/ SKK / Inbjudan Avelskonferens 22 november, Annette skickar till Avelsgruppen
3/ SHU/ Inbjudan till 40 års kalas
4/ Affenpinscherklubben / Klubbens representant till SSPKs kommande RASgrupp
8. Utgående skrivelser
1/ Inga denna gång
9. Uppfödarlistan
Kommer inte uppdateras mer från SSPKs håll så vi tackar Yvonne Kronstrand som
gjort detta i många år.
Dvärgpinscher- och Affenpinscherklubben har numera sina egna listor och det länkas
till dem från vår hemsida.
Varje rasklubb ordnar från och med 2016 sina egna listor och huruvida de kommer att
ta betalt eller ej bestämmer varje klubb själva. Så fort de gjort klubbarna gjort dem
klara länkar vi till dem.
OBS! Inga uppfödare ska betala till SSPK utan klubbarna får informera sina
medlemmar om vad som gäller från och med 2016, Annette upplyser om detta på
hemsidan.
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10. RAS gruppen
Vi utsåg Bodo Bäckmo till sammankallande i denna grupp och han ska gå på den
kommande utbildningen som SKK har för Avelsfunktionärer den 10 och 11 oktober,
Annette lägger ut det på hemsidan. Affenpinscher har inkommit med sin representant
till gruppen och det är Inez Fryklöf.
11. Protokollsjustering
Då vi insett att många har svårighet med detta att signera digitalt så beslutade vi att
när ordförande och justerare godkänt protokollet per mejl så läggs det ut på hemsidan.
Signering sker sedan vid fysiska möten eller om vi träffas på andra aktiviteter och
skickas därefter till alla som ska ha den.
12. Information från:
Dvärgschnauzerringen
Ingen information denna gång då ingen var på plats från klubben
Schnauzerringen
Ingen information från dem då ingen var på plats från klubben
Dvärgpinscherklubben
Vi har klart med KM i viltspår som avlöper den 20 september i Kil. Föreläsningen med
Moa Persson i Täby den 25 oktober är annonserad.
Uppfödarmöte med Bodo Bäckmo om vår ras mentala status är under planering.
Vi inväntar svar från SKK ang vårt inskickade RAS.
Pinschersektionen
Vi har haft 6 styrelsemöten, protokollen publicerade på hemsidan.
Vi ska samarrangera vår utställning tillsammans med SSPK 2016 och 2017. 18
oktober har vi MH i Örebro. Allt fungerar bra i klubben.
Affenpinscherklubben
Affenpinscherspecialen gick av stapel igår den 25 juli och som bredvidarrangemang
hade vi bjudit in Sara Nordin som underhållare.
Vi jobbar på med enkäterna inför nästa RAS.
Vi kommer samarrangera våra utställningar 2016 och 2017 med SSPK.
Vi deltager på Djurens helg på Solvalla och hoppas på att få vår ras lite mer känd för
"vanligt" folk och inte bara "utställnings" folk.
Avelsgruppen
Håller på för fullt med konferensen i Västerås.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Maria skickar svaren Hedersuppfödarna skrivit för publicering på hemsidan.
Mentalgruppen
Gruppen ska ge förslag på ordningsföljd vid för många anmälningar till våra MH och
MT.
Vi beslutade att bekosta Bodo då han representerar oss vid SBKs RUS konferens i
november.
Notisbladet
Notisbladet går att köpa för 40:- + porto för den som vill.
Utebliven tidning så mailar medlemmen till utebliventidning@sspk.se och anger
medlemsnummer, rasklubb, namn och adress.
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PR/INFO gruppen
Christina var inte med på detta möte så ingen rapport.
Föreningsgruppen
Annelie berättade att gruppen jobbar på med frågan om att ändra specialklubbens
stadgar till att ha fullmäktige vart annat år. Förslag kommer skickas till rasklubbarna.
Utställnings- & Domargruppen
Det blev fel på SKK internetanmälan för Pinscher till vår utställning i Åsarna, enligt
uppgift var det en bugg i systemet. Vi löste detta med att pinscherägare fick skicka in
manuellt till Carina och BEAM.
Alla de genomförda utställningarnas resultat är utlagda på hemsidan.
Årets Hund grupp
Inget på gång denna årstid.
13. Beslutslista
Inget nytt
14. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
15. Uppdrag
Bodo - översätta ISPU reglerna från tyska till svenska
16. Övriga frågor
Bosse meddelade att ISPU inte fungerar som det borde p g a att sekreteraren är sjuk
17. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

sekr.Annette Persson

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Annelie Finnebäck
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