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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(1) Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 januari 2016 i Kista 
 

Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Marie-Christine Lindgren, Carina Andersson 
Rapp, Veronica Lange, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Bodo Bäckmo. 
Frånvarande som meddelat förhinder: Annelie Finnebäck (var med på telefon vid punkt 
9 och 10, Annika Hultqvist, Maria Stelin.  
Adjungerade: Eva Borg Broberg vår kassör, Inez Fryklöf (AP), Susanne Svedjebrink 
(DS), Karin Björklund (S), Pernilla Fahlén (P), Annette representerade DP samt 
valberedningen genom Susanne Nilsson och Marinette Sjöberg. 
 

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 8 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 då vi gått plus även på utställningarna detta år. 
Vi måste få information om medlemsantal från rasklubbarna. 
Vi gick igenom bokslut och förslag på RAM budget och de kommer presenteras på 
fullmäktige. 
Vi beslutade höja anmälningsavgiften på utställningarna med 15:- utom för veteraner 
och valpar detta pga att SKK höjer sina IT avgifter. 
 

7. Inkomna skrivelser                                                                                                             
 1/ Dvärgschnauzerringen / Ang nominering  
 2/ SKK / Tack för inskickat om domaraspirant 
 3/ SKK / Tack för remissvar 
 

8. Utgående skrivelser 
 1/ Skickat in om domaraspirant 
 2/ Skickat in vårt remissvar ang Allmänna regler för utställningar ........ 2017-2021 
 3/ Skickat till alla rasklubbar ang skicka in namn på delegater inför vårt fullmäktige 
 4/ Svarat Dvärgschnauzerringen ang brevet om nominering 
 5/ Svarat på remissförslaget ang Utställningsregler 2017 - 2021 
 

9. Fullmäktige 
 Vi beslutade att föreslå RAM budgeten vi gått igenom till fullmäktige. 
 Vi beslutade att ta upp 2 propositioner som utformats av Stadgegruppen  
 I övrigt är alla dokument under beredning inför fullmäktige och en del finns redan 
 utlagda på hemsidan bl a kallelsen.  
 

10. Stadgar 
Annelie var med på telefon och berättade om propositionerna. 

 
11. Notisbladet 

Mycket diskussioner ang denna tidning uppkom.  
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Vi beslutade att bordlägga denna fråga till nästa möte och be rasklubbarna ta upp på 
sina årsmöten om denna tidning och återkoppla vad medlemmar tycker. 
 

12. Information från: 
 Dvärgschnauzerringen 
 Verksamhetsplanen klar och 2 uppfödarmöten och uppfödarutbildning med nya ämnen. 
 Prova på NoseWork i södra sverige. Patrik Ragnarsson kommer ha anatomiutbildning i 
 april. 
 Cupen blir i Eskilstuna i augusti. 
 Enkäter inför RAS är utskickat till provgrupp innan den skickas till alla medlemmar. 
 13 februari är det årsmöte. 

  
Schnauzerringen 

 Inväntar svar på RAS som bör komma inom snar framtid. 
 Klubben har infört ett bidrag på 500:- när schnauzerägare som HD röntgat sin hund 
 insänder kvitto, vi får se om detta gör att fler röntgar. 
 Fler MH ska göras bl a ska vi försöka få till ett i Stockholm.  
 Uppfödarmöte i Uppsala i april i ämnet hjärtfel. 
 Årsmöte den 28 februari . 
  

Dvärgpinscherklubben 
 Vi har problem att få några personer i vår RAM grupp (Ras, Avel, Mentalitet) att förstå 
 hur man arbetar gentemot en styrelse. Vi har försökt att förklara men får inget gehör för 
 detta så vi vill avsätta denna grupp och återinföra den efter årsmötet. Bo Skalin sa att 
 en styrelse är alltid det högsta organet i en klubb och kan inte en grupp acceptera detta 
 så är det styrelsen som bestämmer om en grupp ska avsättas och sedan beslutar 
 styrelsen om ny ska tillsättas. 
 Vår duktiga sekreterare har alla årsmöteshandlingar i princip klara.
 Valberedningen jobbar på att få till en ny styrelse. 
 Årsmöte har vi den 13 februari. 

 
Pinschersektionen  

 Kassören har blivit sjuk. 
 Valberedningen jobbar på att få ihop en ny styrelse. 
 Årsmöte har vi den 13 februari. 

 
 Affenpinscherklubben 
 Våra valpenkäter har blivit enklare så vi har fått fler inskickade. 
 Affenspecialen kommer vara i Eskilstuna den 27 augusti. 
 

Avelsgruppen 
Arbete pågår med en 3:e avelskonferens med förhoppningsvis Juha Kares igen men då 
i Skövdetrakten. Veronica visade upp hans materiel. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria vill köpa in något som alla invalda i gruppen ska kunna bära så vi beslutade att 
hon kontaktar Bo Skalin innan köp men i övrigt ställde vi oss bakom förslaget. 
En sammankomst med de invalda är under planering. 
 
Mentalgruppen 

 Alla rasklubbar har nu fått sin rasstatistik presenterad. 
 MT håller ju på att revideras på SBK och Bodo har gjort en skrivelse med förslag till 
 SBK och vi beslutade att han skickar in denna. 
 MT ska vi förutom i södra sverige försöka anordna även ett i mellansverige och 
 eventuellt ett par MH.  
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Notisbladet 
Se punkt 11 här ovan 
 
PR/INFO gruppen 
Vår monter i Stockholm erhöll ett HP. 
Kritikerna arbetas med. 
Monteransvarig i Göteborg ska rapportera till Christina. 
Vi bör ta fram en folder för varje ras att ha i montrarna. 
 
Föreningsgruppen 
 Har tagit fram förslag på propositioner till fullmäktigen. 
 
Utställnings- & Domargruppen 
Vi kommer med nyhet 2016, alla som erhåller titeln SKBV ska få rosetten utdelad i 
ringen såsom vi gör med championrosetten. 
Final och BIS domare ska presenteras i inbjudan. 
Vi beslutade att utställningen i Norrköping ska ha ISPU status. 
Annette tillskriver ISPU ledningen om de kan ge dispens för Paul Scanlon att vara 
domare på utställningen i Höganäs så även den kan få ISPU status, återkommer med 
svar om detta. 
 
Årets Hund grupp 
Anmälningar har inkommit kontinuerligt utom denna vecka så det verkar som alla har 
fått in sina anmälningar. 
Maria Landergård föreslog att vi ska slå ihop valpklasserna och endast ha en ÅRETS 
VALP men det var inte alla som tyckte så. 
 

13. Beslutslista 
Fanns ingen denna gång. 
 

14. Bordlagda ärenden 
Notisbladet 

          
15. Uppdrag 

Bodo har fått tag i fullmäktigeprotokollet för 2015 
 

16. Övriga frågor 
Valberedningen har allt under kontroll. 
 

17. Nästa möte 
12 mars 2016 kl. 10,00 i Skepptuna innan fullmäktige 
 

18. Avslutning 
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
sekr. Annette Persson 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
ordf. Bo Skalin  Christina Ling Larsson 


