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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
 
(8) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 7 september 2011 

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

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 
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin ser mycket bra ut. 

 
7. Inkomna skrivelser 

1/ SKK / Erkänning av ras 
2/ SKK / Inbjudan till Eucanuba National Championship 
3/ STOKK / Inbjudan till Hunddagen i Kungsträdgården 
4/ xx efterlyser svar på sin fråga hon skickade 31 maj 
5/ SKK / Inbjudan till Rastorget på Stockholms Hundmässa 2011 
6/ xx / Ang aspirantdomare/examinatorer. 
7/ xx / Meddelar att SKBV utställningar är fel fördelade 
8/ xx / Visar till en länk där valpannonsören hänvisar till SSPK träffar i sin valpannons 
på SKK Köpa Hund. 

 
8. Utgående skrivelser 

1/ Svar till xx 
2/ Åke skickat påminnelse till xx om svar till xx 
3/ Svar till xx 

 
9. Rapporter 

A/ Dvärgschnauzerringen: Håller på med julannons, trimkurs och 2 uppfödarmöten för 
RAS arbetet. 
B/ Schnauzerringen: Medlemsträff "prova på dag" och Uppfödarträff föreläsning om 
BARF, MH i Falkenberg och Schnauzer event i Stockholm.  
C/ Dvärgpinscherklubben: De har haft sin officiella utställning. De funderar på detta 
med Rasmonter i Stockholm. 
D/ Pinschersektionen: De har tagit del av de nya Tyska avelsreglerna och Bodo 
Bäckmo ska ner på uppfödarmöte i Tyskland och prata mentalitet. Uppfödarmöte är 
planerat till okt/nov. Protokoll 4 och 6 2011 har inkommit. 
E/ Affenpinscherklubben: Har inte så mycket att rapportera annat än att "Affenbladet" är 
under utarbetande och ska skickas ut i sept. 
F/ Kommittéer:  
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

Mentalkommittén: MH i Värnamo den 17 sept är inställt pga av att det endast var 2 
anmälningar så de har beretts plats till den 18 sept på kennel Exigor's uppfödare MH 
om de vill och kan gå då. 
Notisbladet: Lisa berättade att den är på gång. 
 

10. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

 
11. Uppdragslistan 

Ingen ändring. 
 
12. Övriga frågor 

1/ Eva som är ansvarig i Avelskommittén vill ha 1 person vid sin sida vem är inte 
beslutat idag. Vi återkommer med det till nästa möte. 
2/ Carina vill ha ännu en person med i Domarkommittén och vi beslutade efter hennes 
förslag att tillsätta Helene Andersson. 
3/ Lydnadsstatuterna har vi inte hittat så om det blir lika resultat så beslutade vi att den 
som får högsta betyg på apportering vinner KM titeln. 
4/ Christina Ling-Larsson håller som tidigare år i Rasklubbstorget på Stockholms 
Hundmässa i december och kommer under sept ta kontakt med raklubbarna om detta. 
5/ Catharina tog upp frågor om Uppfödarmedaljer samt policy ang utgivning av 
medlemsadresser. 
6/ Det fysiska mötet den 1-2 oktober är flyttat till 15-16 okt då vi var många i styrelsen 
som inte kunde närvara i början av okt. 
 

13. Nästa möte 
Den 15 oktober kl 10,00 i Stockholmstrakten 

 
14. Avslutning 

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

 
 
 
Ordf. Åke Ericson  Eva Borg Broberg 


