SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(4) Protokoll fört vid styrelsemöte i Stuvsta den 13 mars 2010

Närvarande: Ted Weiszbach, Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina
Andersson Rapp, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Frida Tjernberg och Helena
Norling
Frånvarande: Yvonne Elofsson och Erling Öhlund

1. Mötets öppnande
Ted vår ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Åke Ericson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes efter att punkten Ekonomi flyttades ner till efter rapporter.
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 2 per 2010-02-04 och 3 per 2010-02-09 förelåg i justerat skick och lades till
handlingarna.
5. Inkomna skrivelser
1/ Hundungdom / Kallelse representantskapsmötet 18 – 19 september 2010
2/ SKK Disciplinnämnd / Svar på Dvärgschnauzerklubbens anmälan
3/ SKK / Ny domare på Dvärgschnauzer och Schnauzer
4/ SKK / Remiss ang nya regler för freestyle och heelwork to music
5/ SKK / Inbjudan Kurs för Avelsråd, grundutbildning
6/ XX / Ang att hon ej fått de svar hon vill ha från Pinschersektionen. Annette tillskriver
Pinschersektionen och ber dem förklara bättre så X förstår de svar hon får.
7/ XX / Ang paragraf 1.3 i SKK:s grundregler
8/ SBK / Tackmail för enkätsvaret ang etisk policy
9/ SKK / Info ang valphänvisningsajten Köpahund.se
10/ SKK / Ang katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbars tidskrifter
11/ SKK / Info om att Dvärgpinscher är en av de raser som ska få prova på BPH
12 / DS-uppfödare / För kännedom om brev till AK i Dvärgschnauzerringen
13 / AK Dvärgschnauzerringen / För kännedom, svaret till brev 12 här ovan
14/ AK Dvärgschnauzerringen / För kännedom, rapport från Uppfödarmöte i DS- ringen
ang ögonproblemen på DS
15/ XX och XX / För kännedom om diskussion med AK i Dvärgschnauzerringen
16/ KMH / Information från Kommittén för hundars mentalitet
17/ Schnauzerringen / De vill att SSPK:s gör utskick till 3 personer i rasringarna.
Styrelsen beslutar att allt skickas till ordförande, vice ordförande och sekreterare i
rasringarna. Rasringarna ser själva till att saker kommer till rätt person eller kommitté
inom rasringen.
6. Utgående skrivelse
1/ Ted har svarat XX ang hennes krav på kostnader kring inställt MT i Lerum
2/ Svar ang Arla Albin till XX
3/ Svar till Lägerkommittén
4/ Svar till Schnauzerringen 1/ Svar till XX ang Årets Hundtävlingarna
7. Fullmäktigesekreterare
Vi har utsett Ylva Jansson att skriva protokollet på fullmäktige.
8. Rapporter
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Notisbladets Lisa rapporterade att tidningen är färdig och väntar bara på att få in det
sista efter fullmäktige.
Domar konferensen Christina har allt under kontroll. Affenpinscher och Pinscher har
sina kompendier färdiga. Dvärgpinscher och Dvärgschnauzer saknar foton. Schanuzer
är inte färdiga med text eller foton.
Hemsidan Annette rapporterade att den är väldigt välbesökt i snitt har den 140 unika
besökare per dag. Det kommer också väldigt många berömmande ord om den.
Utställningskommittén Carina rapporterade att allt är under kontroll.
9. Ekonomi
Kontoplanen är ändrad och presenteras på fullmäktige. Ekonomin är god.
10. Övriga frågor
Affenpinscherfråga: Lisa undrade om hon kunde informera om vad som händer med
Affenpinscherklubben men vi kom fram till att det enda vi kan säga i dagsläget är att
den fortsatt är vilande. De pengar som kommer in för medlemskap sparas i ett
skuldkonto så dessa pengar kommer en uppstartad klubb tillgodo.
Fråga om inofficiell utställning: Annette undrade om det är ok att arrangera en inofficiell
utställning och styrelsen svarade enhälligt JA och sa att detta var efterlängtat. Annette
och Annika Hultqvist kommer jobba på att få till en sådan nu till våren/sommaren i
Sävsjö.
11. Avslutning
Ted tackade alla för ett trevligt möte och trevligt samarbetsår och önskade alla som blir
kvar i styrelsen till nästkommande år lycka till.
Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Ted Weiszbach

Åke Ericson
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