
SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben  

 
Protokoll fört vid SSPK:s fullmäktige den 12 mars 2011 

Plats: Stuvsta/Huddinge 
 
 

Ordföranden Åke Ericson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

1. Justering av röstlängd. 
Röstlängden genomgicks och röstberättigade delegater var på plats. Bilaga 1. 
 

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
Ragnar Bergståhl valdes till ordförande för mötet. 
 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
Lisa Klang valdes. 
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
ska justera protokollet. 
Claes Hedberg, Ulf Nilsson valdes. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt av vald delegat och av personer enligt § 7 mom 6 
Fullmäktige beslutade att alla har närvaro- och yttranderätt.  
(Carina Green, Caroline Niklasson, Berit Jansson, Malin Björkvik, Maria Borg, Anette 
Johansson, Yvonne Fransson, + revisorn Tommy Andreasson). 
 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
Frågan besvarades ja, via hemsidan och utskick.  
 

7. Fastställande av dagordningen 
Godkännes. (Ändrat felaktigt datum)  
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
Monica Wogelius avgick som suppleant i SSPK:s styrelse och har därför inte skrivit 
under verksamhetsberättelsen. 
Ordningsfråga ang. passiv styrelsemedlem. Ledamot bör själv avsäga sig skriftligt till 
styrelsen. 
Redogörelse för avelsfrågorna, beslöt att de är avklarade. 
Fullmäktige beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust. 
Det blev plus på kontot, mycket tack vare en billigare produktion av Notisbladet. 
Bilaga 2. 
Fullmäktige beslutade godkänna balans- och resultaträkningen. 
 

 



Fråga ang. redovisningsprocessen. Önskan om mer specificerade poster ang. 
medlemsintäkter kontra utgifter till rasklubbarna.  
 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
Styrelsen har utarbetat ett förslag till statuter för Årets Hund. Se vidare punkt 18. 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorn Tommy Andreasson läste upp revisionsberättelsen. Bilaga 3. 
Beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
Beslutade fastställa balans- och resultaträkning. 
Beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Lure Coursin – måste ha tillstånd för att släppa hund lös. SSPK står som arrangör. 
SSPK ser över att tillstånd finns. 
MH och MT ändringar på datum. Bilaga 4. 
Beslutade godkänna föreslagen verksamhetsplan efter ändringar enligt ovan. 
 
B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Beslutade att godkänna förslag till rambudget. 
 
C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Beslutade om oförändrade avgifter. 
 

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Beslutade om sex ledamöter, fyra suppleanter och en ordförande. 
 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning enligt §8. 
Styrelsen vald, enligt valberedningens förslag. Votering angående suppleanternas 
tjänstgöringsordning. Resultatet blev 31-8 till det ena förslaget.  
Se bilaga 5. 
 

15. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar. 
Beslutades att välja Tommy Andreasson och Mirka Kapanen till revisorer.  
Beslutades att välja Jan Wallin och Annelie Finnebäck till revisorssuppleanter. 
Bilaga 5. 
 

16. Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter, enligt §10 i dessa 
stadgar. 
Beslutades att välja Maria Landergård till sammankallande. 
Beslutades att välja Carina Green till ledamot. 
Ted Weizbach har ett år kvar som ledamot. Bilaga 5. 
 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16. 
Beslutade att omedelbart justera punkterna 13-16, vilket också gjordes. 
 

18. Övriga ärenden 
Propositioner: Styrelsen har utarbetat nya statuter för Årets hund. Se bilaga 6. 
 



Inlägg: Svårt för folk i norra Sverige att få ihop tre utställningar, på grund av 
geografiska problem. Efterlyser en konsekvensanalys. 
Inlägg: SSPK kommer nog att gynnas med fler anmälningar till SSPK-utställningar. 
Inlägg: Lättare för t.ex pinscher att komma upp i resultatlistan, vilket  
är svårt på SKK-utställningar: 
Inlägg: Bästa hund ska vinna, oavsett arrangör. 
Inlägg: Orättvist förslag, på grund av geografiska problem. 
Inlägg: Förslaget kommer att slå undan benen för norrländska utställare. 
Inlägg/Förslag: Som pudelklubben; räkna poäng efter antal hundar som du slagit. 
 
Reviderat förslag från styrelsen: Återremittera frågan till styrelsen för att utarbeta 
ett bättre förslag. Valp- och junior ska gälla enligt nya statuter. Övriga kategorier 
enligt gamla statuter, dock ej med BIG5/BIS5 som avskaffas under 2011. 
 
Fullmäktige röstade för det reviderade förslaget från styrelsen. 
 
Diskussioner angående hälsokrav för SKBV som inte stämmer överens med 
rasklubbarnas krav. 
Slutsats: Följ rasklubbens krav och rekommendationer. 
 
Diskussion om SKBV-titeln ska kunna bli officiell. Nej, säger SKK på grund av att 
titeln inte är officiell i sitt hemland, Tyskland. 
 
Ska vi ha titeln eller ej? Efter provröstning kunde rösträknaren konstatera att en 
majoritet av fullmäktige vill ha kvar SKBV. 
 
Beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram nya kriterier i SKBV-frågan. Samt 
att en representant från varje rasklubb ska ingå i arbetsgruppen. 
 
Avslutning 
Årsmötesordföranden lämnade över klubban till den omvalda ordföranden som i sin 
tur avtackade årsmötesordföranden. 
 
Efter mötet genomfördes utdelningen av Årets Hund. 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
 
Lisa Klang    Ragnar Bergståhl 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    Claes Hedberg 


