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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(8) Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 december 2015 i telefonen 

Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Marie-Christine Lindgren, Carina Andersson 
Rapp, Maria Stelin, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Bodo Bäckmo 
Frånvarande som meddelat förhinder: Annelie Finnebäck, Veronica Lange, Annika 
Hultqvist 
Adjungerade: Eva Borg Broberg vår kassör 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

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

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 7 genomgicks och då det var godkänt via mejl lades det till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga AU denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut och det ser bra ut även på utställningarna som verkar gå ihop sig 
detta år. 
 

7. Inkomna skrivelser 
 1/ SKK / Tävlingsförbud på dvärgpinscher. 
 2/ SKK/ Utökat rasregister för Morgan Granander på dvärgpinscher och affenpinscher. 
 3/ Märsta Patoriat/ Bokningsbekräftelse inför fullmäktige. 
 4/ SKK/ Tävlingsförbud upphör på dvärgpinscher. 
 5/ SKK Remiss ang Allmänna regler för utställningar, prov. tävlingar och beskrivningar 
 för 2017 - 2021. 
 6/ SKK/ Ang nyheter för Katalog för PC och Internetanmälan för utställning samt de nya 
 priserna. 
 7/ Mikael Nilsson / Förfrågan om utökning av rasregister. Vidareskickat till Carina 
 Andersson Rapp och Bo Skalin. 
 8/ SKK / Tävlingsförbud på schnauzer 
 9/ One.com / Uppgraderad prestanda och en mindre prisändring. 
 10/ SKK/ Ändring av utställningsplats i augusti 2016 är bekräftad 
 11/ SKK / Remiss ang Utställningsreglerna perioden 2017 - 2017 
 12/ Förslag på nomineringar till uppfödarmedaljer och förtjänsttecken från de olika 
 rasklubbarna inför fullmäktige 
 13/ SKK /  Tävlingsförbud upphör på schnauzer. 
 14/ ISPU / Betalningar för 2014 och 2015  
 

8. Utgående skrivelser 
 1/ Skickat in om ändring av utställningsplats 27 och 28 augusti 2016 
 2/ Skickat in RAS dokument på Schnauzer 

 
9. Utmärkelser 

 Vi beslutade utdela 3 förtjänsttecken i guld och 4 i silver men ingen uppfödarmedalj 
 denna gång 
 

10. Årsmötesprotokollet 
Detta saknas fortfarande och Bodo får fortsatt uppdrag på att söka efter det. 
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11. Information från: 
 Dvärgschnauzerringen 
 Dvärgscnhauzerringen har haft en fantastisk höst med flera genomförda 
 aktiviteter. Såsom MH i Örebro med 8 st DS i Värnamo 2 st DS. medlemsmöte i 
 Stockholm med 17 st deltagare den 14 november där vi hade en jättetrevlig 
 samvaro och framtidsdiskussion samt pratade om vår ögonpolicy och 
 kommande uppfödarutbildningars studieplan mm. 
 I oktober genomfördes del 1 av uppfödarutbildningen i Stockholm. Den var 
 oerhört uppskattad och vi är glada att Anne Wallin och Maria Landergård var 
 ansvariga för utbildningen. Fortsättning kommer under våren 2016.  
 DS ringens styrelse genomförde en planeringshelg i Stockholm den 20-22 
 november. Där vi gick igenom verksamhetsåret så långt samt utarbetade ett förslag för 
 kommande verksamhetsår 2016. Aktiviteter som ingår i planen är b la nosework MH 
 Anatomi utbildning och fortsättning på uppfödarutbildning i Stockholm mm. 2016 
 kommer att bli ett år även där vi ska jobba med RAS med en enkät osv.  
 Hemsidan är igång och vi får oerhört positiv feedback på den. 
  Uppfödarregistret kommer att administreras av Lena Sköld. 
  Vår nya logga kommer att profileras i en julannons i Hundsport där vi önskar alla en g
 od jul och ett gott nytt år. 
  Carina Järsand som är web ansvarig är numer adjungerad till styrelsen. 
  Vi ser fram emot att avsluta året 2015 och börja 2016 med att vara med i 
 montrarna i Stockholm och Göteborg. 
  Stolt över att ha en oerhört kreativ och duktig styrelse och det blir roligt att 
 samanfatta verksamhetsåret 2015. 
 

  
Schnauzerringen 

 RAS är färdigt och inskickat till SSPK. 
 Vi har även gjort en förfrågan om att äska pengar från Arla Albis fond för att kunna 
 bidraga till att allt fler uppfödare HD röntgar sina hundar för att få fram en statistik över
 HD status på vår ras då det ser ut att försämrats drastiskt nu när ny avläsning skett på  
 SKK.  
 Styrelsen beslutade att avslå denna ansökan med motivering att denna fond är till för
 något som bidrar med aktiviteter för samtliga våra raser. 
  

Dvärgpinscherklubben 
 Vi har haft ett Uppfödare- & Medlemsmöte 14 - 15 november i Jönköping i ämnena: 
 Mentalitet och RAS. Bodo Bäckmo höll föredrag om den mentala statusen på vår ras 
 utifrån MH beskrivningar, BPH har ännu inte de antal beskrivna hundar som behövs för 
 en statistik. Neta Thomsson sammankallande i RAM gruppen höll i ämnet RAS där vi  
 nyligen fått det godkänt av SKK. En väldigt givande helg med mycket diskussioner. 
 Vi kommer deltaga i rasmontrarna i Stockholm och Göteborg och ansvarig för  
 dessa är Maj Flodin. 
 Vårt årsmöte avlöper den 13 februari i Täby, kallelse finns redan ute om detta. 
 Lite avhopp från kommittéer har det varit men de är tillsatta igen. 
 Årets Hund räknare detta år kommer Emelie Åstrand och Amma Rydhammer vara, 
 information o detta finns också på vår hemsida. 

 
Pinschersektionen  

 Pinschersektionen har till dagens datum genomfört 9 ordinarie styrelsemöten varav 1 
 konstituerande. Protokollen publiceras på sektionen hemsida efter justering. 
 Arbetet med RAS fortsätter. 
 Rasmontrarna där fortlöper planeringen kring Sthlm och Gbg. 
 Förbereder för årsmötet 
 Förbereder för årets hund 
 Uppfödarlistor som ska skötas från 1 jan 2016 
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 Planerade aktiviteter inom Pinschersektionen: 
 Vi planerar att få mycket besök i rasmontern i både Sthlm och Gbg 
 Vi planerar årsmötet som vi ska ha den 13 feb på Täby galopp 
 Vi planerar att ha lite pinscherpromenader i början på 2016 
 Sen är det lite jobb med Årets hund 
 Förbereda årsmöteshandlingar och allt där till. 

 
 Affenpinscherklubben 
 Den för hösten planerade trim- och hundvårdskursen fick ställas in pga alltför många 
 avhopp. 
 Tid, plats och program är fastställt för klubbens årsmöte 2016 
 Den 28:e november genomfördes APKs styrelsemöte nr. 10 under 2015 som ett fysiskt 
 möte i Västerås och som avspark för bl.a. bokslut och årsmöteshandlingar.  
 En inventering av klubbens utrustning och dokument har inletts för att vara klar till 
 bokslutet. 
 Planering och förberedelser för klubbens rasmonter vid Stockholms Hundmässa är 
 klara. Till vår glädje har vi haft lätt detta år att finna bra monterpersonal. 
 Affenbladet nr. 4 – 2015 går till tryckeriet den 2 december för distribution till medlemmar 
 under första halvan av december. 
 För övrigt följer nu styrelsen noga SKKs hantering av brakycefaler 
 

Avelsgruppen 
Det blev att väldigt bra gensvar på senaste avelskonferensen och önskemål har 
inkommit om att ha detta även nere i södra sverige. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria meddelade att namnförslag har inkommit för ny medlem i gruppen. 
 
Mentalgruppen 

 Arbete pågår på SBK med revidering för MT och Bodo Bäckmo är med i detta. 
 Bodo har gjort färdigt mentaldata för dvärgpinscher och schnauzer samt redovisat detta 
 på möte med rasklubbarna.   
 

Notisbladet 
Bordlägger frågor ang Notisbladet till vårt fysiska möte den 24 januari 2016. 
 
PR/INFO gruppen 
Christina meddelade att allt är klart med rasmontern i Stockholm och i Göteborg är det 
Renée Östrand som är den som håller i samarbetet i rasklubbarna. 
 
Föreningsgruppen 
 Annelie var inte med på mötet så ingen information denan gång. 
 
Utställnings- & Domargruppen 
Vi måste höja anmälningsavgiften med 10:- pga av SKk IT höjning detta kommer vi ta 
upp på fullmäktige. 
I princip är alla domare tillsatta 2016, väntar endast svar från ett par stycken. 2017 har 
vi namnförslagen klara och ska inom kort börja skicka ut förfrågan. 
Nyhet 2016 blir att vi kommer dela ut SKBV rosett till dem som blir klara med titeln 
direkt i ringen, diplom skickas omgående därefter. 
 
Årets Hund grupp 
Marie-Christine har allt under kontroll och till hjälp har hon Frida Tjernberg.  
Annette öppnar Online anmälan på hemsidan nu på måndag den 7 december. 
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12. Beslutslista 
Fanns ingen denna gång. 
 

13. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 

          
14. Uppdrag 

Bodo - fortsatt eftersökning av fullmäktigeprotokollet 
ISPU regler finns nu översatta och kommer läggas ut på hemsidan. Vi beslutade att 
behålla originalspråket på titlarna. 

 
15. Övriga frågor 

Inga denna gång 
 

16. Nästa möte 
24 januari 2016, fysiskt möte med rasklubbarna, Annette frågar på Märsta/Sigtuna BK 
 

17. Avslutning 
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
sekr. Annette Persson 
 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
ordf. Bo Skalin  Maria Stelin 


