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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
 

Styrelsemöte för Svenska Schnauzer Pinscher klubben 2016-05-08 
 
Deltagare: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Veronica Lange, Emelie Jakobsson och Maria 
Landergård (från punkt 6). Eva Borg Broberg (adjungerad kassör).  
 
Meddelat förhinder: Annette Persson, Bodo Bäckmo, Christina Ling Larsson, Marie-Christine 
Lindgren och Carina Andersson Rapp. 
 
Deltagare från rasklubbarna: Inez Fryklöf (Affenpinscherklubben), Pernilla Fahlén 
(Pinschersektionen), Katarina Kivinen (Dvärgpinscherklubben) och Karin Björklund 
(Schnauzerringen). Övriga klubbar har inte haft möjlighet att delta och har lämnat återbud. 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Bo Skalin hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. 
 
§ 2 Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet  
Jämte ordförande beslutades att Veronica Lange justerar protokollet. Annelie Finnebäck 
utsågs till protokollförare. 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Föregående protokoll  
Läggs till handlingarna. 
 
§ 5 AU beslut  
Inga beslut fattade. 
 
§ 6 Ekonomi  
Eva Borg Broberg informerade om ekonomin.  
 
Inbetalning för medlemsavgifterna och bokföringsunderlag (medlemslistor) från rasklubbarna 
fungerar från Dvärgschnauzerringen, Schnauzerringen och Dvärgpinscherklubben. Det är en 
onödig arbetsbelastning för SSPKs kassör att jaga underlag utan det här måste klubbarna 
sköta med automatik. SSPKs kassör Eva Borg Broberg saknar uppgifter om hur mycket pengar 
som rasklubbarna ska betala till specialklubben vilket innebär att specialklubben inte vet hur 
mycket intäkter som är på väg. Det kommer att finnas ett rutinavsnitt om det här i vår 
handbok. Avsnittet är redan utskickat till rasklubbarna. Eva Borg Broberg skickar ett förslag på 
kompletterande text till ordförande och vice ordförande innan utskick till kassörerna. 
 
Omedelbar justering: Styrelsen beslutade att rasklubbarna ska vidarebefordra sina 
medlemslistor till kassor@sspk.se utan dröjsmål. Årsredovisningarna  
 
Omedelbar justering: Styrelsen beslutar att utse Bo Skalin som firmatecknare. 
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Hyreskontrakt är klart med nya förrådet. Årskostnaden är ca 3 500 kr. Christina Ling Larsson 
kommunicerar med Marie-Louise Andersson om rensning av gamla förrådet som är betalt till 
och med maj månad. SSPK beslutar att allt bokföringsmaterial ska gallras då materialet är 
äldre än 10 år. 
 
Annelie Finnebäck kommer att representera SSPK på ISPUs årliga möte i december i Spanien. 
 
§ 7 Notisbladet  
Annelie informerade styrelsen om telefonmötet som hon och ordförande haft med 
rasklubbarnas ordförande (medverkande i samordningen av Notisbladet). I och med att vi inte 
har en redaktion beslutar styrelsen att lägga samordningen på is. Vi är övertygade om att våra 
medlemmar kommer att sakna tidningen och om vi hittar en redaktion får vi väcka frågan 
igen. Styrelsens principiella ställningstagande är att inte betala ut arvoden i klubbarbetet utan 
endast kringkostnader. 
 
Pernilla Fahlén föreslog att rasklubbarna skapar en gemensam Dropbox där klubbarna kan 
spara ner artiklar som rasklubbarna får nyttja till sina publikationer. Mötet tyckte det var ett 
bra förslag. 
 
§ 8 Fullmäktige 2017 
Beslutades att hålla SSPKs fullmäktige söndagen 5 mars 2017 i Stockholmsområdet. Annette 
Persson ges i uppdrag att boka lokal. 
 
§ 9 SSPK på Instagram  
SSPK beslutade att uppdra till PR-/infogruppen att utse en administratör för SSPKs konto på 
Instagram. Annelie Finnebäck startar upp kontot och lämnar över inloggningsuppgifter till 
sammankallande. 
 
§ 10 Inkomna skrivelser  
Det som är inkommande är information från SKK som gått ut till styrelsen.  
En skrivelse från Dvärgpinscherklubben som behandlas under rapporter. 
 
§ 11 Utgående skrivelse  
Inga utgående skrivelser. 
 
§ 12 Information från:  
 
A/ Dvärgschnauzerringen 
Har jobbat med att hitta en redaktion till Notisbladet utan att lyckas.  
 
B/ Schnauzerringen 
Har också letat redaktion till Notisbladet utan att lyckas. Hade ett givande uppfödarmöte i 
Uppsala i april månad. Planeras för Schnauzerronden i augusti. Jobbar på att anordna MH. 
 
C/ Dvärgpinscherklubben 
Dvärgpinscherklubben har inkommit med ett ärende gällande tystnadsplikt och felaktigt 
nyttjande av klubbens officiella e-postadresser. SSPKs styrelse beslutar att 
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Dvärgpinscherklubben sammanställer ärendet med ett missiv och bilagor så skickar SSPK 
ärendet till SKK. 
 
Klubben har anordnat en inofficiell utställning, Smålandspinnen, med 96 anmälda hundar 
(olika raser). MH-arbete pågår. Har nyligen haft ett uppfödarmöte i Sandviken där Bodo 
Bäckmo från SSPK deltog och pratade om mentalitet. 
 
D/ Pinschersektionen 
Sektionen arbetar med revideringen av RAS. Den 29 maj är det medlemsmöte i Västerås om 
RAS. Sektionen har diskuterat hur man ska kunna ge ut information i digital form till sina 
medlemmar i och med att Notisbladet inte har en redaktion. MH-arbete pågår och 
planeringsarbete pågår för utställning i augusti. 
 
E/ Affenpinscherklubben 
Det har varit en affenpinscherpromenad i Stockholm med ca 35 hundar. Även en 
Affenpinscherpromenad i Skåne. Klubben arbetar med att gå igenom valpenkäten. Klubben 
kommer även delta med rasmonter på Djurens dag i Solvalla. Affenpinscherklubben planerar 
inför specialen i augusti. 

  
F/ Avelsgruppen 
Styrelsen beslutade att tillstyrka Avelsgruppens förslag att bjuda in Juha Kares 10-11 
september i samband med utställningen i Skåne. 
 
G/ Hedersuppfödare-seniorgruppen 
Medaljerna är beställda. 
 
H/ Mentalgruppen  
Emelie Jakobsson som är sammankallande informerade om att de arbetar med att kontakta 
klubbar som har paketlösningar för MT. 
 
Frida har tyvärr inte längre tid att vara med i mentalgruppen, vi tackar henne för den tid som 
jobbat i gruppen.  
 
I/ Notisbladet   
Se beslut under punkten paragraf 7.  

  
J/ PR/INFO gruppen  
Styrelsen beslutade att Christina Ling Larsson sätter samman en arbetsgrupp där 
utställningsgruppen ska vara representerad. I god tid innan nästa styrelsemöte ska en tidsplan 
och arbetsgrupp vara klar.  
 
K/ Föreningsgruppen 
Handboken kommer att skickas ut till alla i veckan som kommer. Tidsplan är sedan tidigare 
presenterad. 
 
L/ Utställningsgruppen  
Gruppen är nästan klar med domarlistan för 2017 och har börjat jobba med 2018. 
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M/ Årets Hundgrupp  
Fråga om rosetter har inkommit till gruppen. SSPK har rosett för Årets utställningshund plus 
bästa inom respektive ras, borde då inte detsamma gälla för allroundhundarna, Årets 
allroundhund Pinscher, Affenpinscher, Dvärgpinscher osv.  
Styrelsen diskuterade frågan och Eva informerade om att SSPK betalar idag ca 20 000 kr för 
åretshund-rosetterna och det är en stor kostnad för specialklubben varför styrelsen anser att 
det är relevant att se över rosettutdelningen. Styrelsen föreslår att vi på nästa möte tar beslut 
i frågan och vårt förslag är att endast dela ut rosetter till alla som vinner årets hund totalt och 
diplom till de som blir bästa ras inom respektive utställning-/tävlingsgren. Beslut tas på mötet 
i juli. 
 
På nästa möte ska även Marie-Christines förslag diskuteras gällande förändringar för årets 
allroundhund, nya officiella tävlingsgrenar mm. 
 
§ 13 Bordlagda ärenden 
Ej aktuellt. 
 
§ 14 Uppdrag 
Ej aktuellt. 
 
§ 15 Övriga frågor  
 
Förtydliganden gällande arbetsgrupper: Arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen, 
arbetsgrupper tillsätts/avsätts av styrelsen när som under året.  
 
Förtydliganden gällande utställningar och rasklubbstillhörighet: Det krävs att man är medlem i 
den rasklubb där rasen hör hemma för att delta på SSPKs utställningar. Exempelvis, ska du 
ställa ut din Affenpinscher så krävs det att du är medlem i Affenpinscherklubben.  
 
SKKs uppfödarutbildning: Maria Landergård lämnade information om SKKs nya 
uppfödarutbildning. SSPK kommer inte att arrangera SKKs uppfödarutbildningar men ser 
positivt på konceptet. 
 
Annelie Finnebäck hade en kort genomgång av Dropbox för styrelsen.  
 
§ 16 Avslutning 
Bo Skalin informerade om att han inte kan delta på mötet 5 juli utan då får mötet ledas av vice 
ordförande. Ordförande tackade alla för ett bra möte.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annelie Finnebäck 
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Justeras    Justeras 
 
 
 
Bo Skalin    Veronica Lange 
Ordförande    Suppelant 

 


