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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
 
(7) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 10 augusti 2011 

 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, , Susanne Nilsson, 
Frida Tjernberg, Annika Hedén Bengtsson, Catharina Alwall Svennefelt och Yvonne 
Elofsson 
Frånvarande: Carina Andersson Rapp, Lisa Klang och Christina Ling-Larsson 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

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

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Med ändring i punkt 11 Rapporter: Domarkommitté till Mentalkommitté lades det 
justerade protokollet till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Beslut taget den 20 juli konfirmerades och lades som bilaga. 
 

6. Ekonomi 
Vi har fått tillbaka 20000:- av momspengar för tryckning av utställningskataloger och 
Domarkonferensbidraget har kommit in. 
Anmälningssiffrorna till våra utställningar har gått ner men kostnaderna är desamma så 
här lär nog inte budgeten hålla.  

 
7. Inkomna skrivelser 

1/ SKK / Lathund för enkäter 
2/ SSPK Mentalkommitté / Förslag på regler vid arrangemang vid Uppfödar MH 
Vi beslutade att anta detta förslag och Annette lägger ut dem på hemsidan 
3/ SKK / Utbetalning av konferensbidrag 
4/ SKK / auktoriserade exteriördomare 
5/ SKK / ang Ringsekreterare från övriga nordiska länder 
6/ SKK / Ang Svensk Utställnings Championat 
7/ SKK / auktoriserad exteriördomare 
8/ SKK / Besked om dödsfall 
9/ xx / Vill bli uppmärksammad av SSPK 
Annette har svarat 
10/ xx / Förstår svaret men tycker ändå SSPK ska tänka på henne. 
Vi diskuterade om detta och kom fram till att xx får ta kontakt med sin rasklubb 
11/ SKK / FCI meddelande om raser som erkänts till fullo 

 
8. Utgående skrivelser 

1/ xx om att vi satt igång en utredning om hennes fråga 
2/ xx om att vi vill att de utreder xx fråga 
3/ xx svar på hennes fråga om uppfödarlistan 
4/ xx svar att ingen dispens ges till MT 
5/ Dvärgpinscherklubben fått svar om att vi ska pratas vid på fysiskt möte om deras 
fråga 
6/ Dvärgpinscherklubben samt SKK om tillåtelse att DP-klubben själva skickar in sitt 
utställningsresultat 
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7/ xx fått svar om att endast SSPK utmärkelser finns på hemsidan 
 

9. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: 3 sept blir det trimkurs i Örebro och arbetet med sam-
annonseringen till SKK julnummer är i full gång. 
B/ Schnauzerringen: Medlemsträff och Uppfödarträff är på agendan.  
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport. 
D/ Pinschersektionen: Klubben diskuterar DNA problematik med PSK i Tyskland. 
E/ Affenpinscherklubben: De har haft ett seminarium. Förslag till revidering av RAS är 
klart och 2 möten i detta ämne har varit. Affenspecialen har genomförts. Det pågår en 
debatt om klubben ska arbeta för att få fler färger godkända. 
F/ Kommittéer:  
Mentalkommittén: MH den 14 augusti på Lidingö är mer än fullbokat, hela 2 
anmälningar har inkommit. 
  

10. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

 
11. Uppdragslistan 

Ingen ändring. 
 
12. Övriga frågor 

1/ Frågan uppkom om SSPK Avelskommitté då vi tycker att den ska ha ansvar för 
internationellt åsiktsutbyte. Då vi endast har Eva Borg Broberg som sammankallande 
så ska Annette skriva till alla rasklubbar om att de ska  tillsätta en representant från 
varje klubb till denna kommitté. 
2/ Monica redogjorde om svaret hon fått av Studiefrämjandet ang vad vi kan få för 
bidrag.  
3/ Annette ska tillsammans med Bodo Bäckmo ordna ett medlemsmöte i mentalitetens 
tecken på södra delen av Sverige.  
 

13. Nästa möte 
Den 7 september på telefon kl 19,30 
Den 1 – 2 oktober i Stockholmsområdet tillsammans med rasklubbar en dag och den 
andra kommitté möten 

 
 

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

 
 
 
Ordf. Åke Ericson  Eva Borg Broberg 


