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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(10) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 24 november 2011 
 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Lisa Klang, Christina Ling-Larsson, Susanne Nilsson, Frida Tjernberg, och 
Annika Hedén Bengtsson  
Frånvarande: Catharina Alwall Svennefelt och Yvonne Elofsson 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Frida Tjernberg valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
AU beslut taget den 25 oktober konfirmerades. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin ser mycket bra ut. 

 
7. Inkomna skrivelser 

1/ Förslag på förtjänsttecken och uppfödarmedaljer från Pinschersektionen, 
Schnauzerringen och Dvärgpinscherklubben. 
2/ SKK / Nya exteriördomare på våra raser. 
3/ Affenpinscherklubben / Ang förtroendevald och medlemmar i SSPK. 
4/ xx / Ang SSPK:s tyckande ang avel på brun/röd Pinscher.  
Då SSPK har rasklubbar så säger vi inget annat än att frågeställaren ska informera 
och rådfråga sin rasklubb. 
5/ SKK / Ang att RAS ska revideras nu efter 5 år och Karin Drotz finns att ställa frågor 
till. 
6/ SKK / Ang att BPH nu blir officiellt från 2012. 
7/ SKK / Slutsvar av en korrespondens mellan Annette Persson och Håkan Ericson 
ang vem som ska redovisa våra MT protokoll, det slutade med att SKK lägger in dem 
manuellt åt oss. 
 

8. Utgående skrivelser 
1/ Svar till Svenska Vinthundsklubben 

 
9. Uppfödarmedaljer och Förtjänsttecken 

Vi beslutade att vi på vårt fullmäktigemöte den 25 mars 2012 ska dela ut 3 
Uppfödarmedaljer, 3 Förtjänsttecken i silver samt 3 i guld. 
 

10. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: Har haft 2 föreläsningar i oktober med väldigt få deltagare. 
De har haft och ska ha uppfödarmöten i syfte att knyta ihop RAS revideringsarbetet. De 
kommer vara med på rastorget i Stockholm samt Göteborg. 
B/ Schnauzerringen: De har tagit fram en arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer. 
Revidering av RAS pågår. De är med i rastorget i Stockholm och Göteborg. De kommer 
ha årsmöte den 11 feb och där också ha en veterinärmedicinsk föreläsning. 
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C/ Dvärgpinscherklubben: RAM gruppen arbetar med utvärdering av hälsoenkäterna 
inför revideringen av RAS. De ska vara med på rastorget i Stockholm. Årsmötet ska 
vara den 12 feb och då också ett uppfödare- & medlemsmöte. 
D/ Pinschersektionen: Årsmötet blir den 12 feb i Kista. Då de fått förfrågan om att avla 
fram bruna pinscher så hänvisar de om att deras inställning framgår på deras hemsida. 
E/ Affenpinscherklubben: De har enats om hur RAS ska formuleras. De arrangerar sin 
Affenspecial tillsammans med Dvärgschnauzerringens specialutställning. 
F/ Kommittéer:  
Utställning- & Domarkommittén: Carina informerade om mötet de hade den 16 oktober. 
De diskuterade bl a om vårt kommande 65-års jubileum den 21 juli 2012. Nu jobbas det 
för fullt inför utställningarna 2013. 
Notisbladet: Lisa berättade att den är på gång. Frågan om Årets Hund och Fullmäktige 
annonsering togs upp. 
Avelskommittén: Eva berättade att kommittén består av sig själv Eva Borg Broberg, 
Susanne Nilsson och Anne Wallin. 
 

11. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

 
12. Uppdragslistan 

Ser uppdraget om SKBV utagerat. 
 
13. Övriga frågor 

1/ Då vi fått frågan från Dvärgpinscherklubben ang detta med uppdraget från 
fullmäktige 2011 om SKBV så tog vi upp frågan och ansåg att vi inte behöver ändra på 
dessa regler i nuläget. 
2/ Vi beslutade att man på utställningar får välja en rosett eller sak. Väljer man en sak 
får man om man vill även köpa rosetten. 
3/ Vi beslutade att köpa in en jubileumssak till alla utställare som deltar den 21 juli på 
vår utställning. 
4/ Frida räknar Årets Hundtävlingar 2011, Annette lägger ut detta på hemsidan. 
5/ Eva meddelade att hon pratat med Yvonne Kronstrand om Uppfödarlistorna dels att 
alla delägare i en kennel måste vara medlemmar och dessutom vara medlemmar i den 
rasklubb deras ras tillhör. 
6/ Christina informerade om arbetet kring rasmontrarna på SKK utst. i Stockholm. Vi 
beslutade att SSPK står för de fasta kostnaderna övrigt betalar resp. rasklubb för.  
7/ Vi beslutade att alla ingraveringar på VPR inom SSPK bekostas av vinnarna själva. 
 
 

14. Nästa möte 
22 januari 2012 efter vårt möte blir det budgetmöte med rasklubbarna i Arlandatrakten 
25 mars 2012 Fullmäktigemötet i Arlandatrakten 

 
15. Avslutning 

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

 
 
Ordf. Åke Ericson  Frida Tjernberg 


