SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(12) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 8 december 2010
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson
Rapp, Lisa Klang och Christina Ling-Larsson
Frånvarande: Marie Holmberg, Yvonne Elofsson, Frida Tjernberg och Susanne Nilsson
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Christian Ling-Larsson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 11 per 2010-11-10 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inget denna gång
6. Ekonomi
Vi gick igenom ekonomin och Evas påbörjade budgetförslag. Mot alla odds detta år
med domarkonferens som stor kostnad och ett budgetförslag med minus så verkar det
som vi ändå kommer gå med förtjänst. Med andra ord så är ekonomin god.
Utställningarna detta år har gått med rätt stor vinst.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / 4 ansökningar till preparandkursen för domare 2011.
Vi gick igenom dem och beslutade tillstyrka alla 4.
2/ xx / Utökning av sitt rasregister med utbildning på alla våra raser
Vi har redan tillstyrkt utökning av rasregister för xx sedan tidigare och då med önskan
om att utbilda sig på alla våra raser så vi beslutade tillstyrka detta.
3/ SKK / Låsningsperiod 2010-2016 utst. regler, ändringar in senast 1 jan-2011
4/ SKK / 2 listor på ”Icke hänvisning”
5/ SKK / Påminnelse gällande klubbkontakt (KKO)
6/ xx / Förslag till nominering av Hamiltonplaketten
Detta tas upp under punkt 10 nedan.
7/ xx / Förslag till nominering av SKK Förtjänsttecken
Detta tas upp under punkt 10 nedan.
8/ Lägerkommittén / Blev inte glada åt vårt svar så de avgår med omedelbar verkan
9/ xx / För kännedom ang skrivelser inskickade till Pinschersektionen
10/ Pinschersektionen / Protokoll 9/2010
11/ SKK / Ny domare på Dvärgschnauzer, xx
12/ xx / Äska pengar för att gå utbildning inför de nya utst. reglerna.
Vi har tillstyrkt denna kostnad.
13/ Dvärgschnauzerringen / Förslag till nominering av Hamiltonplaketten
Detta tas upp under punkt 10 nedan.
14/ xx / Äska pengar för xx att gå samma kurs som in. 12 se Annette tillskriver och
frågar om xx är certifierad utställningsarrangör om inte så kan vi inte betala för detta.
15/ Pinschersektionen / Protokoll 10 och 11 2010-12-08
16/ Schnauzerringen / Förslag för tilldelning av SSPK Uppfödarmedaljer
Tyvärr konstaterade vi att detta förslag inkommit för sent då statuterna säger 31
oktober.
17/ xx / Vill vara med på Årets hund tävlingen om hon betalar in medlemskap för detta
år nu.
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Eftersom vi har rullande medlemskap så skulle detta innebära att hon skulle kunna vara
med i tävlingen som varit och tävlingen kommande år och så kan man inte nyttja
systemet. Annette skriver svar och förklarar detta med rullande medlemskap och att
hon naturligtvis inte kan få deltaga i Årets Hund tävlingen 2010 annat än i de tävlingar
hon är med i efter hon betalat in ett medlemskap.
18/ xx / Ang annonsering i Notisbladet
Vi kan inte stå bakom denna annons i dagsläget. Lisa skriver svar.
19/ xx / För kännedom ang valphänvisning
Vi gick igenom detta brev och Christina förklarade vad som uppfattats fel av xx men då
detta var för kännedom lades det till handlingarna
8. Utgående skrivelser
1/ Till xx / Svar på hennes fråga om hjälp
2/ Till xx / Svar på hennes erbjudande av hjälp.
3/ Till Lägerkommittén / Svar på deras äskande av pengar till resa för att titta ut nya
lägerplatser.
4/ Till Lägerkommittén / Svar på in nr 8
9. RAS-kostnader
Frågor kommer ibland om vad SSPK ska betala vad gäller RAS. Det är ju tidigare sagt
att SSPK betalar, utskick av enkäter, papper, kopior etc. Nu har Nenne frågat om detta
med kurser på SKK kan SSPK betala för dem. Vi diskuterade detta och kom fram till att
vi inte kan betala alla kurser i avelsfrågor för rasklubbarna men det finns en kurs den 2
– 3 april i ämnet ”10 ÅR MED RAS” som vi beslutade att varje rasklubb får betalt för en
person som deltager på denna konferens.
10. SKK Förtjänsttecken och Hamiltonplakett
Vi har fått in 3 förslag till erhållande av SKK Hamiltonplakett och 1 förslag till erhållande
av SKK Förtjänsttecken. Vi gick igenom dem alla och beslutade som det står skrivet i
SKKs Information om nomineringarna ”Då förslag kan skapa både förväntan och
missnöje i olika läger bör berörd person inte informeras om att ett förslag skickats in” att
inte skriva ut vilka vi skickar in som förslag till SKK.
11. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Får fortlöpande rapporter
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport
D/ Pinschersektionen: En enkät avseende RAS för pinscher har riktad till hundägarna
har lagts ut på sektionens hemsida och en enkät riktad till uppfödarna har mailats ut.
Årsmötet 2011 kommer att hållas i Vilsta, Eskilstuna den 13 februari med ett
medlemsmöte den 12:e. Hösten har i övrigt varit relativt lugn.
E/ Affenpinscherklubben: Entusiasm är fortsatt på topp. Inkomna rasenkäter är
sammanställda och uppdatering av RAS är på gång. Årsmöte är den 12 februari.
Rasspecialen 2011 är förlagt till 24 juli i Köping.
F/ Kommittéer:
Domarkommittén: Vi har erhållit deras minnesanteckningar som visar att 2011 års
domarkår i stort sett är klart, 2012 har endast ett par luckor och de är redan igång med
2013.
Mentalkommittén: Annette informerade om medlemsmötet vi hade i Kista med Bodo
Bäckmo som föreläsare drog närmare 40 medlemmar. Bodo har inkommit med en
förfrågan per telefon till Annette om han kunde få gå på SKK avelskonferens den 5 – 6
mars 2011 då det ska handla om bl a BPH. Då vi redan beslutat att anmäla Eva till
detta så kom vi fram till att om Pinschersektionen har tänkt att anmäla Bodo som
avelsrådskommittéledamot så betalar vi halva Bodos kostnad då detta är till stor hjälp
för mentalkommittén och dess framtida medlemsmöten. Anette meddelar Bodo att han
får ta upp detta i Pinschersektionen.
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Notisbladet: Lisa meddelade att den ska komma inom någon dag i våra brevlådor.
12. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
13. Uppdragslistan
Uppdraget om Rollups är diskuterat med rasklubbarna och det kommer åter tas upp till
nästkommande år och de kommande rasmontrarna.
14. Övriga frågor
Eva har räknat igenom listan från 2009 på det nya Årets Hund förslag och det ser bra.
Vi kommer presentera detta för rasklubbarna på vårt möte i januari.
Annette berättade att SKK ska ha in kopior på protokollen som är undertecknade, alltså
kan man inte skicka in det som finns i datorn. Citerar SKK:s svar: Att klubbarnas
protokoll ska vara undertecknade är förhoppningsvis en garanti för att det är det
korrekta protokollet som vi får in. Om det skulle uppstå några problem i klubben ska vi
kunna lite på att det protokoll vi har fått in är det korrekta. Det är en praxis som används
sedan lång tid tillbaka.
Av den anledningen beslutade vi idag att vi ska ha samma praxis i SSPK. Annette
skickar ut till rasklubbarna att alla protokoll fr o m 2010 ska skickas in undertecknade.
Nu hoppas vi på att rasklubbarna ser till att dessa kommer in för hittills har endast 2
klubbar skickat in sina protokoll trots ett tidigare beslut men dessa har ju inte varit
undertecknade.
15. Kommande möten
15 januari 2011styrelsemöte samt budgetmöte med rasklubbarna
16 februari styrelsemöte på telefon 19,30
12 mars Fullmäktigemöte kl 12,00, lättare lunch från kl 11,00
16. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Christina Ling-Larsson
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