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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 

Styrelsemöte (telefonmöte) för Svenska Schnauzer-Pinscherklubben 2016-07-07 
 

 

Deltagare: Emelie Jakobsson, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Eva Borg Broberg (adjungerad 

kassör), Maria Stelin, Maria Landergård, Marie Christine Lindgren, Veronica Lange och Christina 

Ling Larsson.  

 

Meddelat förhinder: Bo Skalin, Carina Andersson Rapp och Bodo Bäckmo 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Annelie Finnebäck hälsade alla välkomna till kvällens styrelsemöte. 

Emelie Jakobsson utsågs till protokollförare. 

 

§ 2 Val av justerare att jämte vice ordförande justera protokollet 

Styrelsen utsåg Christina Ling Larsson att justera protokollet. 

 

§ 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. 

Det har inte kommit in några redovisningar från årets utställningar. I övrigt har det inte 

skett något särskilt. Försäkringen SKKs klubbförsäkring för alla rasklubbarna kommer 

till SSPK. Detta har fakturerats rasklubbarna.  

 

Rasklubbarnas ansökan om medel från Arla Albins fond. Maj Flodin har skrivit en 

gemensam ansökan för rasklubbarna för att de få bidrag från fonden och skickat den till 

SSPKs styrelse. Förslaget är att klubbarna ska få de 20 000 kr de har sökt. Klubbarna 

får redovisa sina utgifter för SSPK i efterhand. Styrelsen beslutade att bevilja 20 000 

kr från Arla Albins fond till rasklubbarna. Rasklubbarna sammanställer sina utlägg och 

skickar en faktura till SSPK. Annelie informerar Maj om beslutet.  

 

Brush-up för CUA-H i november 2016. Styrelsen beslutade att Annelie Finnebäck ska 

gå utbildningen.  

 

§ 7 Inkomna skrivelser 

Remiss på reglerna för lydnadsklasserna. Marie Christine kommer att läsa igenom 

remissen och skicka in sina synpunkter till styrelsen som vidarebefordrar skrivelsen.  
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Remiss om ny nordisk utställningstyp år 2018. Styrelsen bör läsa igenom skrivelsen 

och lämnar synpunkter till utställningsgruppen skriftligen senast 1 augusti 2016. Det 

kan vara aktuellt att vi lämnar våra synpunkter även om det inte är något SKK har 

efterfrågat.  

 

§ 8 Utgående skrivelser 

 Bordläggs. 

 

§ 9 Information från: 

A/ Dvärgschnauzerringen: 

- 

B/ Schnauzerringen: 

- 
C/ Dvärgpinscherklubben:  

- 
D/ Pinschersektionen:  

- 
E/ Affenpinscherklubben:  

Jobbar för fullt med specialen.  

 

F/ Avelsgruppen: 

Planeringen för höstens föreläsning och workshop fortsätter: 

10 september Juha O Kares i Helsingborg/Höganäs. Gemensam middag på lämplig 

plats planeras.  

9 oktober workshop RAS i Västerås Maja Lena Eloranta.  

  

G/ Hedersuppfödare-seniorgruppen 

Inget att rapportera i dagsläget.  

 

H/ Mentalgruppen 

Korning hos Falkenbergs BK 13 november 2016. Planering för MT och Korningar 

2017 börjar dra igång. Från gruppen så har vi en önskan om att få pengar till att börja 

utbilda egna figuranter och testledare. Önskan beviljades och Maria kommer att börja 

planera för ett utbildningstillfälle redan i höst. 

 

I/ Notisbladet 

Vilande. Vi tar bort den här punkten på kommande dagordningar och inför en ny 

SSPK-Nytt. 

 

J/ PR/INFO-gruppen 

Instagram - Administratör för instagramkontot. En person kommer att tillfrågas.  

70-årsjubileum - Tidsplan är på gång, Christina inväntar bara några svar. 

Bytt förråd -Nytt förråd i Enskede. En hel del saker slängdes i samband med flytten.  

 

K/ Föreningsgruppen 
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Föreningshandboken utskickad till rasklubbarna och SSPKs arbetsgrupp på remiss. 

Alla är välkomna att komma med synpunkter till Annelie.  

 

L/ Utställningsgruppen 

Utställningssäsongen är igång. Nya ansökningar för framtida utställningar är på väg in 

till SKK snart. Önskemål finns för att kunna hålla SSPK utställningar inomhus under 

övriga tider på året. Gruppen får i uppgift att kolla upp möjligheten att hålla SSPK 

utställningar inomhus under den kalla årstiden för att sprida ut utställningssäsongen. 

 

Klubbmästerskap lydnad 2017 ska sökas. Fortfarande oklart när och vart den ska hållas. 

Lämpligtvis vid jubileumsutställningen i Eskilstuna. Annette kommer att kolla ifall 

detta är möjligt.  

 

Klubbmästerskap 2016 är lite i fara då ansvarig har varit sjuk och eventuellt inte kan 

hålla i det. Annette kommunicerar med ansvarig.  

 

M/ Årets hundgrupp 

Rosett årets hund- vinnarna i klasserna får rosetter, övriga placerade får diplom. 

Rosetter kommer inte att delas ut per ras som tidigare.  

 

Poängberäkning allroundhund. Krånglig beräkning. Nästa år kommer poängsystemet 

ändras nationellt i lydnaden. Detta gör att systemet för SSPKs beräkning kommer att 

behöva göras om. Nose work blir officiellt nästa år. Förslaget är att vi tar bort årets 

allroundhund från nästa år. Frågan kommer att lyftas vid nästa fullmäktige. Fokus 

kommer istället att läggas på de olika tävlingsgrenarna.  

 

§ 10 Bordlagda ärenden 

Ej aktuellt. 

 

§ 11 Uppdrag 

Ej aktuellt. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Ej aktuellt. 

 

§ 13 Avslutning 

Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Emelie Jakobsson 

Suppleant 
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Justeras     Justeras 

 

 

 

Annelie Finnebäck   Christina Ling Larsson 

Vice Ordförande   Ledamot 


