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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte i Hallunda den 17 april 2010 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Christina Ling-Larsson, 
Yvonne Elofsson och Lisa Klang. 
Frånvarande: Carina Rapp Andersson, Marie Holmberg, Frida Tjernberg, Susanne 
Nilsson och Monica Wogenius har alla anmält förhinder.  
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Eva Borg Broberg valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Både protokoll 4 per 2010-03-13 och 5 per 2010-03-17 samt det konstituerande är 
justerat och lades till handlingarna.  

 
5. Ekonomi 

Ekonomin genomgicks och inget fanns att rapportera mer än att ekonomin är fortsatt 
god. 
 

6. Inkomna skrivelser 
1/ SKK / Reviderad ”Anvisningar för inofficiella utställningar” 
2/ SKK / Uppgifter om vilka tidskrifter som saknas till ”katalogiseringen av artiklar…” 
3/ SKK / Svar att det ordnar sig med suppleanten som vår sekreterare inget hört från. 
4/ Pinschersektionen / Protokoll 1, 2 & 3 2010. 
5/ Dvärgpinscherklubben / Ang Dvärgpinschers raskompendie. 
6/ Dvärgpinscherklubben / Ang. de olika listorna om medlemmar i SSPK från SKK. Vi 
beslutade att alla uttag av medlemslistor från SKK ska begäras via SSPK:s 
sekreterare. I övrigt hänskjuts denna fråga till rasklubbsmötet imorgon den 18 april. 
7/ SBK / Vad man tyckt till om på SBK förslaget om etisk policy vid tävlingar etc. 
8/ Anna Borg / Ang SSPK:s uppfödarlista samt medlemskap i extra rasring. Vi 
beslutade att ändra texten på hemsidan och i Notisbladet så det framgår att man 
måste vara medlem för att få vara med på uppfödarlistan. Annette tillskriver Yvonne 
Kronstrand och ber att hon kontrollerar att alla uppfödare och delägare i kennlar som 
idag finns på denna lista är medlemmar. 
9/ SKK / Föredragningslista inför centralmöte 27 april. 
10/ SKK / Protokollsutdrag AK 2-2010 ang skrivelse från DS om PRA. 
 

7. Utgående skrivelse 
 1/ Svar till Ingela Hallgren ang. Varghundsdebatt 

2/ Svar till Dvärgpinscherklubben ang. rapportering från utbildningar etc. 
3/ Skickat in SSPK:s styrelsesammansättning till SKK  
4/ Skickat uppdatering av kontaktpersoner till SKK 
5/ Svar till Dvärgpinscherklubben ang frågan om domarkompendiet 

 
8. Medlemmars uppförande gentemot funktionärer i SSPK 

Det har kommit till styrelsens kännedom att flera av SSPK:s funktionärer och 
medlemmar känner sig kränkta och påhoppade av andra medlemmar via bloggar, 
gästböcker och hemsidor på nätet. Styrelsens avsikt är att med alla medel få stopp på 
olämpligt och oetiskt beteende medlemmar emellan. Därför kommer styrelsen att vid 
kontakt med rasklubbarnas ordförande den 18 april, särskilt uppdra åt dessa att 
informera och fördöma sådant beteende hos sin rasklubb. Styrelsen vill också 
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poängtera att man som ledamot för de olika styrelserna bör fundera över lämpligheten 
av att frispråkigt delta i nämnda forum. 
 

9. Affenpinscherfrågan 
Styrelsens uppfattning är att det vore önskvärt med en aktivering av 
Affenpinscherklubben inför en Affenpinscherspecial. Styrelsen uppdrog åt Lisa Klang 
att undersöka den möjligheten. 
 

10. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 
 

11. Rapporter 
Dvärgschnauzerringen: Vi har fått en rapport som visar att de har flera aktiviteter på 
gång. 
Schnauzerringen: Ingen rapport. 
Dvärgpinscherklubben Ingen rapport. 
Pinschersektionen: Ingen rapport 
Mentalkommittén: Fler MH på gång i maj, sept och okt. Exteriörbeskrivningar på Lidingö 
den 13 maj och i Värnamo den 30 maj. MT är på gång i Saxnäs på Öland 
förhoppningsvis en dubbelhelg fram i september.  
Vi har fått en A-figurant i klubben genom Caroline Niklasson, GRATTIS till det! 
2 st är anmälda till testledareutbildning 22-23 maj. 
 

12. Uppdragslistan 
Vandringspris till KM i lydnad är inköpt och finns hos ansvarig. 
Arbetsbeskrivning för Rasklubbarna görs tillsammans med dem imorgon den 18 april. 
Sedan har vi 4 gamla uppdrag och 1 nytt se punkt 9. 

 
13. Övriga frågor 

1. MH fördelade på flera dagar måste organiseras på sådant sätt att alla raser ges 
möjlighet att få genomföra beskrivningen. 

2. Domarkompendierna layoutas av Lisa Klang och trycks av Intellecta. 
 

14. Nästa möten 
26 maj styrelsemöte i telefon 19,30 
30 juni styrelsemöte i telefon 19,30 
18 augustistyrelsemöte i telefonen 19,30 
2 & 3 oktober styrelsemöte och prel. kommitté- och rasringsmöte 
10 november styrelsemöte i telefon 19,30 

 
15. Avslutning 

Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Sekr. Annette Persson 
 
 
Justeras: Justeras: 

 
 
Ordf. Åke Ericson Eva Borg Broberg 


