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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Schnauzer-

Pinscherklubben 
 

Plats och datum: Märsta BK 2017-04-02 

 

Närvarande: Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Christina Ling Larsson, 

Maria Landegård, Maria Stelin. 

Anmält förhinder: Bo Skalin, Carina Andersson Rapp, Anette Persson, Bodo Bäckman, 

Emelie Jacobsson, Irja Åberg. 

Adjungerade: Eva Borg Broberg, kassör, Marinette Sjöberg, DS, Catarina Holmberg, 

DP, Pernilla Fahlen, P. 

 

1. Mötets öppnade 

Annelie Finnebäck hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Marie-Christine Lindgren. 

 

3. Dagordning 

Förslag till dagordning godkändes efter att punkterna 11 (bordlagda ärenden) och 12 

(uppdragslista) ströks då dessa inte längre fyller någon funktion då aktuella ärendes tas 

under aktuell punkt.  

 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte och från konstituerande möte gicks igenom och 

lades sedan till handlingarna. 

 

5. AU 

Inga AU besluta är tagna. 

 

6. Ekonomi 

Eva Borg Broberg rapporterade att det fungerar bra med rapportering från rasklubbarna 

förutom från Dvärgschnauzerringen. De har en ny kassör och Eva kommer att kontakta 

henne och informera om rutinerna för rapportering. Det telefonmöte med rasklubbarnas 

kassör som tidigare planerats behöver inte genomföras nu när det fungerar så bra. 

 

Önskemål fanns om att införa en punkt om överlämning mellan olika funktioner i en 

styrelse vid byte av ledamöter. Annelie kompletterar handboken med det samt ett 

tillägg om att kontrolluppgifter ska skickas till Skatteverket för de som klubbarna 

betalat ut arvode till. 

 

Annelie påminner om att rasklubbarna kan ansöka hos Skatteverket om befrielse från 

att lämna inkomstdeklaration. 
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7. Årets hund 

Annelie beskriver om vad som beslutats under 2016 angående rosetter endast till 

vinnarna i respektive kategori och bakgrund till beslutet. Övriga bästa hundar i 

respektive ras kommer att få ett diplom hemskickat. Från nästa år kommer de att delas 

ut under fullmäktige.  

 

Förslag lämnades om att göra en ”blänkare” på hemsidan om att utdelning av 

utmärkelser kommer fortsätta att ske på fullmäktige. 

 

Det har lämnats en del synpunkter angående utdelning av SSPKs tävling årets hund 

från några medlemmar. 

 Årets svenskfödda – finns det fortfarande behov av denna kategori?  

Var och en i styrelsen tar med sig frågan och funderar på det och klubbarna får också 

med sig frågan till sina rasklubbar och fundera över.  

 Utmärkelse till både bäste hane/tik för respektive ras och kategori 

Mötets mening var att det finns en risk för inflation i utmärkelser och att de då tappar 

sitt värde och det blir dessutom dubbelt så många diplom som till 2017. Det är inte 

hanterbart då. Det var mötets mening om att inte utse bästa hane/tik utan vi lämnar 

förslaget vidare till rasklubbarna som kan jobba vidare med det om de tycker det 

verkar intressant. 

 Samma regler för alla rasklubbar och SSPK? 

Mötets mening var att det är svårt att få det lika och att det är bättre att varje 

rasklubbarna själva bestämmer för sin ras. 

 Det framkom också önskemål om att de som placerat sig i barn- och 

juniorhandling skulle få en inbjudan till fullmäktige 

Så ska också göras och det berodde på en miss att de inte fick inbjudan i år. 

 

Bilder och texter om årets hundar kommer att publiceras i nästa SSPK-nytt. 

Mötet poängterade vikten av att kontrollräkna resultaten. Rutiner m.m. kommer att 

finnas i handboken. Uppdrogs till Annelie att komplettera handboken med rutinerna. 

 

8. Inkommande skrivelser 

Fanns inga. 

  

9. Utgående skrivelser 

Fanns inga. 

 

Annelie informerade om att hon och Bodo kommer att besvara enkäten om SKK:s 

organisationsförändring och redogjorde för styrelses ställningstaganden angående 

förslagen. 

 

10. A) Dvärgschnauzerringen 

Marinette berättade att de är en ny styrelse, endast en ledamot kvar sen förra året. De 

har kommit igång bra och är en styrelse med bred kompetens. De har också haft en 

konferenshelg för att lära känna varandra och planera styrelsearbetet.  



 
            

 3 

 

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

Ett uppfödarmöte kommer att hållas i Jönköping i höst. 

Styrelsen har också diskuterat hur de ska kunna rekrytera fler medlemmar och kommer 

att börja med att vända sig till uppfödare som anmält valpkull och informera om 

gåvomedlemskap till valpköpare. 

 

I höst kommer klubben att ha sin första officiella Rallylydnadstävling. 

 

Planering inför Cupen tar just nu mycket tid. Klubben firar 30 år i år och kommer att ha 

någon form av festlighet under året. 

 

Revidering av RAS-dokumentet pågår. Utformning av enkäten bestämmer klubben 

själva och behöver inte få den godkänd av SSPK. 

 

B) Schnauzerringen 

Ej närvarande men rasringen hade uppfödarmöte dagen innan där Bodo Bäckmo deltog. 

 

C) Dvärgpinscherklubben 

Klubben hade sitt årsmöte den 5 februari och har två nya i styrelsen. Allt fungerar bra. 

Klubben har haft ett medlemsmöte i Sundsvall där Irene Berglund föreläste. 

Smålandpinnen, inofficiell utställning går snart av stapeln, det är ett 30-tal anmälda 

hundar. Planering inför Lure racing den 22 – 23 juli pågår för fullt. Alla SSPK:s raser 

är välkomna att delta. 

 

Klubben har fått få anmälda till rasspecialen, ett 20-tal vilket är stor skillnad mot 

normalt. De indikationer som man fått är att främsta anledningen till det är valet av 

plats och brist på boende. Klubben har förlängt anmälningstiden. 

Pinnebladet och har gått i tryck och skickats ut till medlemmarna. Man har fått mycket 

positiv feedback på tidningen. 

 

D) Pinschersektionen 

Har haft en gemensam helg med styrelse och alla kommittéer som var mycket lyckad. 

Det finns mycket energi och entusiasm.  

Just nu är det mycket planering inför Mälarpinschern. Ett Pinscherläger kommer att 

hållas en helg i år. Man ser fram mot en gemytlig sammankomst. Planerar ett 

tvådagarsmöte för Pinscherägare och de som är intresserade av att skaffa rasen samt ett 

viltspår i höst. Pinschernytt en webbaserad tidning mejlas ut till alla medlemmar. 

Revidering av RAS pågår men det går trögt. Avsikten är att revideringen ska vara klar i 

år. 

 

E) Affenpinscher 

Ej närvarande. 

 

F) Avelsgruppen 

Maria berättade att sammansättning av en ny avelsgrupp pågår. Planen är att ha en 

avelskonferens någon gång under vintern/våren och sedan satsa på en lite större 

avelskonferens vart annat år. 
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Rekommenderades att ta in Kerstin Bergvall som är specialist på hår, hud och 

hormoner för föreläsning. 

 

G) Hederuppfödare 

Vi har nu fått en offert för nålarna till senioruppfödarna. Mail om utdelning kommer att 

skickas till samtliga. 

 

H) Mentalgruppen 

Utbildning av testledare skjuts på framtiden. 

 

I) SSPK-nytt 

Nytt nummer kom ut för några veckor sedan med fokus på jubileumshelgen i 

Eskilstuna. Nästa nummer kommer att ha fokus på årets hund.  

 

J) PR-Info 

Kontakt har tagit med Agria angående samarbetsavtal liknande det som länsklubbarna 

har. Förhoppningen är att det ska ge viss ekonomiskt tillskott till klubbarna. 

Önskemål om att köpa in flyttkartonger för att sortera upp i förrådet och göra en 

inventering av vad som finns godkändes.  

En utvärdering av montern i Stockholm ska göras.  

Gruppen har i uppdrag från styrelsen att ta fram en lathund för montrarna med förslag 

till hantering. Ska vara klart och avstämt med rasklubbarna före 

Stockholmsutställningen. 

Uppmuntran till rasklubbarna att redan nu gå ut till sina medlemmar om intresse att 

vara med och bemanna montrarna. 

 

K) Föreningsgruppen 

Uppdateringar av lathunden enligt ovan annars inget nytt.  

 

Annelie informerar klubbarna om vikten av att kommunicera med sina delegater som 

utsetts att representera klubben på fullmäktige innan mötet. Till årets fullmäktige fanns 

det delegater på listan som inte var tillfrågade. 

 

L) Utställningsgruppen 

Planeringen inför jubileet pågår förfullt. Carina har all information om det är något som 

rasklubbarna behöver.  

 

Förslag lämnades om att köpa in en duk till trimborden som står i ringarna med SSPK:s 

logga. Mötet beslutade att ge Carina i uppdrag att köpa in dukar. 

Önskemål framfördes om fotobakgrund för egen fotografering av hund. En diskret 

bakgrund och med SSPK-skylten föreslogs samt en prispall där man kan ställa upp 

hunden. Pernilla åtog sig att ordna med prispall. 

 

Christina fick i uppdrag att ordna med några som tar fotografier och skriver texter från 

jubileet till kommande SSPK-nytt.  
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Pernilla Fahlen ersätter Maria på utställningskonferensen. Anette har meddelat SKK. 

 

M) Årets hundgrupp 

Se ovan, annars lugnt. 

 

13. Övriga frågor 

Nästa styrelsemöte är den 13 juni och nästa fysiska styrelsemöte är den 29 oktober. 

 

14. Avslut 

Annelie tackade för idag och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Maria Stelin    Annelie Finnebäck 

   Vice ordförande 

 

Justeras 

 

 

 

Marie–Christine Lindgren 

 

 

 

 

 

 


