SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(1) Protokoll fört vid styrelsemöte i Södertälje den 2 februari 2013
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Eva Borg Broberg,
Christina Ling-Larsson, Frida Tjernberg, Bodo Bäckmo, Lisa Klang och Monica
Håkansson
Frånvarande: Margareta Skogsberg och Cathrine Eklöf
Adjungerade: Maj Flodin (DP), Yvonne Fransson och Tina Jansson (AP), Carina
Andersson Rapp (DS), Renée Östrand (S) och Maria Landergård (valberedningen)

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Monica Håkansson valdes.

3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 8 genomgicks och lades till handlingarna. Detta var det sista år 2012.
5. AU beslut
Inget denna gång.
6. Ekonomi
Eva berättade att vi 2012 gjort ett litet + med ca 25000:- varav ca 21000:- kom ifrån
utställningarna.
7. Inkomna skrivelser
1/ Affenpinscherklubben / Motion till fullmäktige.
2/ John John Johnsson / Fråga om att få gå som aspirant på My Dog.
3/ SKK / Godkänt om John John Johnsson på My Dog.
4/ Dvärgschnauzerringen/ Förslag till Hamiltonplakett. Avslagen då den var för sent
inkommen.
5/ SKK / Ny domare på Affenpinscher.
6/ SKK / Mottagen RAS för Affenpinscher.
7/ SKK / Inrikestraktamenten.
8/ Vimeddjur / Förfrågan om att dela länk på hemsidan. Styrelsen sa nej då vi inte
länkar till några andra sidor än klubbsidor och ev. någon faktasida.
9/ Morten Nilsen / Ansökan om vidareutbildning till domare för Dvärgpinscher
och Pinscher. Skickas vidare till Domarkommittén för behandling.
10/ SDK / Ang uppdatering av exteriörbeskrivningsprotokollen, skickas vidare till
Mentalkommittén för behandling.
11/ Birgit Herbrand regional avelsansvarig i PSK, D / Tackbrev för Bodos
föredrag om katarakt i Tyskland. Tack för trevligt mail säger vi styrelsen, vi är så glada
detta blev så positivt för er uppfödare i Tyskland.
12/ SKK / Inbjudan utbildning för ordförande, sekreterare och kassör i Alingsås.
13/ SBK / Agilityns framtid.
8. Utgående skrivelser
1/ Till SKK Hamiltonplakettförslag samt Förtjänstteckenförslag.
2/ Till SKK att vi godkänner John John Johnssons aspiranttjänstgöring på My Dog.
3/ Till SKK inskickad reviderad RAS för Affenpinscher.
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9. Årets Hund
Frida och en hjälp hon haft utanför styrelsen har gjort dessa listor färdiga så nu
återstår ju endast presentation av dem på fullmäktige.
10. Stadgar
Anneli pratade om de nya typstadgarna SKK tagit fram. Vi diskuterade fördelar med
dem för nackdelar hittade vi inte i dagsläget. Då styrelsen kommer lägga en
proposition till fullmäktige vill vi att rasklubbarna presenterar den på sina årsmöten så
delegaterna är väl införstådda med betydelsen av den till fullmäktigemötet.
Bosse tog även upp detta med kommittéer och påpekade fördelen med att ha
gemensamma, 1 från SSP och en från var rasklubb i dem.
11. Valphänvisningsprinciper
Då det i föregående punk presenterats de nya som är kommande i klubben så blev
denna punkt inte aktuell. Vi avvaktar och uppdrar till den kommande avelskommittén
att arbeta fram detta med valphänvisningsregler.
12. Rapporter
Dvärgschnauzerringen: Allt flyter på som vanligt. Årsmöte har de nästa helg. Ny
hemsida på gång och styrelsen ser fram emot nästa år.
Schnauzerringen: De har varit representerade i rasmontrarna både i Stockholm och
Göteborg. Bokslutet är klart och efter årsmötet den 9 februari sänds de till Eva. Då vår
rapport inte kom fram på förra styrelsemötet så skickas den igen. Vi hade
uppfödarmöte den 20 oktober, schnauzerkalender är framtagen för 2013, pälsvårdsoch trimkurs genomfördes den 1 december och en Hundkunskapsdag har genomförts
tillsammans med Dvärgschnauzerringen i Skövde.
Dvärgpinscherklubben: De har varit representerade i rasmontrarna både i Stockholm
och Göteborg. Årsmöte blir den 28 februari. RAS ligger färdigt. De har fått flera samtal
från personer som vill vara träffombud runt om i landet.
Pinschersektionen: De har varit representerade i rasmontrarna både i Stockholm och
Göteborg. RAS enkäten håller på att genomgås. I övrigt lugnt i klubben.
Affenpinscherklubben: De har haft ett medlemsmöte ang. typstadgar (2 medlemmar +
styrelse var på plats). ny hemsida och logga är i antågande. Årsmöte ska de ha om en
vecka.
Mentalkommittén: Rasklubbarna har varit dåliga på att anordna MH för sina raser.
Däremot har några uppfödare gjort det och då låtit andra raser vara med.
Utställningskommittén: Då Carina kom med frågan beslutade vi att slå ihop denna
kommitté och domarkommittén så numera heter den Utställning & Domarkommitté.
Allt har fungerat bra under 2012 och från 2013 kommer det finnas en fotograf på alla
SSPK utställningar. SKBV rosetten är omgjord, likaså vår championrosett.
13. Bordlagda ärenden
Hedersledamotgrupp. Efter att Maria var på plats och presenterade sitt förslag mer
ingående så beslutade vi att tillsätta en sådan grupp. Maria fick i uppdrag att ta fram
förslag på statuter för denna grupp. Förhoppningsvis presenteras detta vid fullmäktige.
14. Uppdragslistan
Inget nytt.
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15. Övriga frågor
A/ Frågan om resebidrag för medlemmar vid arbete kom upp och vi sa att endast de som
kör SSPK material får betalt för resor till rasmontrarna i Stockholm och Göteborg.
B/ Carina Andersson Rapp berättade om händelserna som gjorde att vi fick betala mer än
vad som sagts för utställningen på My Dog. Hon ska nu i februari träffa mässansvarig för
att prata om detta med utställningsplats på My Dog i framtiden. Hon kommer även träffa
ordförande för VÄKK för att utreda vad som gick fel.
C/ Notisbladet har ingen redaktör och Bosse uppmanade alla rasklubbar att via sina
hemsidor och annat försöka hitta en som känner ett brinnande intresse för att göra vår
tidning. Vi tackar Lisa Klang för den fina tidning hon gjort till oss under några år tillbaka.
D/ Förslag kom från Maj Flodín att rasklubbarna skulle försöka få att gemensamt tryckeri
för att få bättre priser och enhetligare utseende på broschyrer och andra trycksaker.
E/ Maj Flodin påpekade att ingen utanför Facebook kan se vår grupp men då det finns
samma information på vår hemsida så vi ändrar inte denna gruppsida.
F/ Förfrågan från en uppfödargrupp om att få arrangera en utställning i SSPK:s namn har
inkommit muntligt till Annette men styrelsen sa direkt nej till detta.
G/ BEAM hade en fråga via Carina om vi skulle vilja ha 2 olika anmälningsdatum och priser
men det har visat sig att det inte gynnar klubbarna så i dagsläget sa vi nej till detta.
H/ Diskussion ang rutiner vid protokollskrivning när någon har fått hänvisningsstopp från
SKK, Bodo tittar över detta.
16. Nästa möte
24 mars 2013 i samband med fullmäktige kl 09,00
17. Avslutning
Bosse tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Bo Skalin

Monica Håkansson
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