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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(1) Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 januari 2017 i Kista 
 

Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Maria Landergård, Maria 
Stelin, Marie-Christine Lindgren, Carina Andersson Rapp, Bodo Bäckmo 
Frånvarande: Christina Ling-Larsson, Veronica Lange, Emelie Jacobsson 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör), Marinette Sjöberg (valberedningen), 
Pernilla Fahlén (P) och Karin Björklund (S), Annette Persson (representerade även DP) 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bo vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

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

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes efter att vi lagt till 5B.. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 6 från 2016 justerade genomgicks och lades till handlingarna. Alla utom 
protokoll 4 från 2016 är nu signerade och utskickade till de som ska ha dem. protokoll 4 
är endast justerat per mail och inväntar signering. 
 

5. AU beslut 
Inga AU denna gång. 
 

5B. HD 
Bodo visade oss statistiken över HD fel och där kunde man se att just Schnauzer och 
Pinscher har ökat mycket sedan de nya avläsningarna kommit. 
Avelsgruppen ska tillskrivas om att tillsammans med Bod ha möte med 
Schnauzerringen och Pinschersektionen om vad som måste göras. 
Bosse föredrog om problemet med för mycket krav för att få valphänvisning av våra 
rasklubbar. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut och RAM budgeten gicks igenom och kommer presenteras på 
fullmäktige. 
 

7. Inkomna skrivelser                                                                                                             
 1/ SKK / Nya domare för våra raser 
 2/ SKK medlemsavd / Svar på Bosses fråga om att vi i SSPK ska få 
 medlemsinformation ang betalning till vår kassör men svaret blev negativt. 
 3/ Helena Johansson monteransvarig i Göteborg / Frågor ang montern i Göteborg. 
 Frågan togs upp under information från PR/INFO gruppen. 
 4/ Dvärgpinscherklubben / Undran om det kommit svar ang deras ärende till SKK. 
 Annelie kollar upp detta.  
 

8. Utgående skrivelser 
 Inga denna gång  
 

9. Fullmäktige 
 Vi beslutade att tilldela en Uppfödarmedalj detta år.  
 Annette och Bosse har inte kunnat  finna fler än de som Dvärgpinscherklubben skickat 
 in om Förtjänsttecken så de vi klubbade för i föregående protokoll kvarstår. 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
10. Information från: 

 Dvärgschnauzerringen 
 En uppfödarkurs håller på. Nu tycker de att det borde kunna göras en rasprofil efter att 
 så många genomfört MH. Uppmärksammat är att rasen börjar bli fegare.  

  
Schnauzerringen 

 Ny kassör har de fått. En nättidning är igång. Avelskommittén koncentrerar sig på HD 
 som under 2016 subventionerats med 500:-. Klubben subventionerar under 2017 med 
 300:- till dem som går MH/BPH. Årsmötet blir den 12 februari. 
  

Dvärgpinscherklubben 
 Klubben har en nättidning som vi tror har mottagits väl. Två medlems/uppfödarträffar är 
 i faggorna den första 25 februari i Jönköping och den andra den 25 mars i Timrå, alla 
 SSPK medlemmar får gärna deltaga för en summa av 100:- (gratis för 
 Dvärgpinscherklubbens medlemmar), annons finns på hemsidorna. Annette Persson 
 har valt att inte vara valbar som ordförande igen vid årsmötet som är den 5 februari i 
 Kista. 

 
Pinschersektionen  

 RAS arbetet är i sluttampen. Årsmötesförberedelser är i full gång. Planerar för 
 uppfödarmöte. Årsmöte är den 11 februari. 
 
 Affenpinscherklubben 
 Ingen information denna gång då Annette ej bett om någon. 
 

Avelsgruppen 
Inget nytt då Veronica ej var med på mötet. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria vill veta mer om de personer som föreslås så gruppen kan diskutera om vilka 
som ska väljas in i gruppen. 
 
Mentalgruppen 

 På SBK RUS möte ska Bodo representera SSPK. 
 Vi ska gå ut på hemsidan med frågan om intresse finns för att bli testledare. 
 

SSPK-Nytt 
Annelie ska försöka se till att denna kommer ut varannan månad. Hon ska också se om 
det går att få ett emailregister från SKK. 
 
PR/INFO gruppen 
Vi diskuterade om montrarna, alla raser ska ha liknande reklam. 
Helena Johansson, Pernilla Fahlén och Christina Ling-Larsson ska prata igenom regler 
för dessa och inkomma till styrelsen för beslut. 
 
Föreningsgruppen 
 Inget nytt. 
 
Utställningsgruppen 
Gruppen ska se till att det säljs mer på våra utställningar då det blev en förlust på dessa 
2016 trots att det var 50 anmälningar mer än 2015. 
Förberedelserna är i full gång inför Eskilstuna och vårt 70 års jubileum. 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

Årets Hund grupp 
Marie-Christine har räknat allt själv detta år och Carina har som vanligt räknat SSPKs 
automatiska tävlingar. 
 

11. Bordlagda ärenden 
 Inga 

          
12. Uppdrag 

 Inga 
 

13. Övriga frågor 
  Inga denna gång 
 

14. Nästa möte 
5 mars 2017 i Skepptuna kl 10,00 innan fullmäktige. 
 

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


