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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
 
(7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 december 2017 i telefonen 

 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, 
Marie-Christine Lindgren, Maria Stelin, Bodo Bäckmo,Christina Ling-Larsson, 
Anmält frånvaro: Irja Åberg, Annelie Finnebäck 
Ej anmält frånvaro: Emelie Jacobsson 
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör) 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bo vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Marie-Christine Lindgren valdes. 
 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes.  
 
 

4. Föregående protokoll. 
Protokoll 6 genomgicks och lades det till handlingarna. 
 
 

5. AU beslut 
AU beslut nr 8 konfirmerades och lades till handlingarna. 
 

 
6. Ekonomi 

Eva berättade att en anmälan gjorts till polisen då någon försökt med att lura oss på 
pengar många klubbar har fått samma slags mail, vi är glada vi har en så uppmärksam 
kassör. Utställningarna är i princip färdigställda ekonomiskt och går något med förlust i 
övrigt händer det inte så mycket denna årstid. 
 

 
7. Inkomna skrivelser                                                                                                             

1/ SKK / En dvärgschnuzer som åter får tävla efter viss tids avstängning. 
2/ SKK-FK / Inbjuder till fördjupande utbildning för årsmötesordförandeuppdrag 
3/ SKK-UK / Vi har fått beviljat att flytta vår augusti utst. 2019 och det påpekades att vi 
inte får lägga utst. juni, juli och augusti månaderna, men detta var inte vårt fel då SKK 
själva hade glömt att skriva i STOKKS utst i sin kalender 
4/ SKK-FK / Ang ny datalagsförordning som träder i kraft 25 maj 2018 
5/ SKK/ Blankett för konferensbidrag, Eva fått och har skickat in. 
6/ Affenpinscherklubben / Fått vidaresänt från Norge ang att de vill ha in rasen i 
SRD/BSI, Annette skickar svar om att svar från oss kommer inom 2 månader 
 

 
8. Utgående skrivelser 

 Inga denna gång  
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

9. Information från: 
 
Dvärgschnauzer 
Vi har jobbat med verksamhetsberättelse, verksamhetsplanen och budgeten. Vi har 
beslutat ha årsmötet den 18/2 2018. Vi har fått folk till montern i Stockholm men 
behöver några till i Göteborg. 
 

 
Affenpinscher 
Vid vårt styrelse möte den 19 november-17, beslöt vi att 2018 års aktiviteter ska bli 
samma som 2017, dvs, Specialen ihop med SSPK (beslut tidigare) Affenpromenad  i 
Ulriksdals Slottspark och Affendagen i Strängnäs.. Det drog många medlemmar. 
Arbetet med RAS är tyvärr inte klart men vi jobbar på att det ska kunna presenteras 
under vintern. 
Årsmöte är bestämt till den 18 februari 2018 i Västerås. Vi kommer att ha en 
föredragare som pratar om VOM Hundmat. 
 
 
Avelsgruppen 
Uppdrag åt Maria Stelin att ordna ett uppfödarmöte till hösten 2018 och att tillsammans 
med Affenpinscherklubben se över hur det är ställt med affenpinscherrasen och 
andning då brev kommit från Norge om att få med rasen i SRD/BSI. 
Bodo berättade att han talat med läkemedelsverket om vaccinationsreaktioner på 
pinscher men de sa de inte fått rapporter om den rasen utan om dvärgpinscher, Bodo 
gör en informationsskrivelse att publicera på hemsidan så alla är medvetna om hur de 
ska be veterinären göra om problemet uppkommer. 
 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
En liten grupp kommer äta lunch ihop vid Stockholmsutställningen och en båtresa är 
planerad vi SSPK fullmäktigehelg. 
 
 

Mentalgruppen 
 Bodo gett Emelie i uppdrag att se över vilka MT banor som finns att tillgå i hela landet. 
 
 

SSPK-Nytt 
Ingen info då Annelie inte var med på mötet. 
 
 

PR/INFO gruppen 
Christina meddelade att problem finna att få in foto och texter från rasklubbarna till ett 
infoblad. Vykort kommer tryckas upp för att finnas vi montrarna med till Stockholm är 
det troligtvis för sent och detta på grund av att foton inte inkommit trots påminnelse 
sedan september. 
 
 
Föreningsgruppen 
Annelie håller på med en skrivelse till SKK-FK om hur vi ska göra för att få oss i en och 
samma klubb igen. 
 
 

Utställningsgruppen 
Alla utställningar och domare finns på hemsidan. Maria Landergård gav kritik över 
domarvalen då mer än hälften är nya men efter lite diskussioner om detta så var vi 
överens om att de är välutbildade av våra ”gamla” domare och att de säkerligen dömt 
på någon Länsklubb innan de kommer till oss. Vi får se hur det verkar när året är slut, 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 

Årets Hund grupp 
Online anmälningarna är igång och flertal anmälningar är inkomna. Från och med nästa 
år kommer det finnas en ruta för varje tävlande att kryssa i där de medger att deras 
namn får finnas på hemsidan och i Utmärkelselistan. Detta år kommer alla få ge ett 
skriftligt svar via en mailfråga. Detta på grund av den nya dataförordningen som 
kommer 25 maj 2018. 
 

 
10. Övriga frågor 

Inget denna gång 
 

 
11. Avslutning 

Bosse tackade för trevligt möte och önskade oss en fortsatt fin kväll 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annette Persson, sekreterare 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
  
 
Bo Skalin, ordförande Marie-Christin Lindgren 


