SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(3) Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 april 2014 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Christina Ling-Larsson,
Bodo Bäckmo, Maria Landergård, Kikki Tiestö, Annika Hultqvist, Veronica Lange
Frånvarande som meddelat: Carina Andersson Rapp
Frånvarande utan meddelande: Marie-Christine Lindgren

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Christina Ling Larsson valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 2 samt konstituerande protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga denna gång.
6. Ekonomi
Då Eva inte var med på detta möte så fick vi ingen rapport.
7. Tävlingsansvarig
Då vi från och med detta år måste föra in MH resultat själva i SBK tävling så måste vi
utse en person som ska handha detta. Bodo får i uppdrag att frågar Frida Tjernberg
som sitter med i Mentalgruppen om hon kan åta sig detta.
8. ISPU
Carina får i uppdrag att ta upp detta i Utställnings- & Domargruppen för att utse ett par
utställningar under året som ska få ISPU status. Reglerna för detta kommer att läggas
ut på hemsidan och i Notisbladet så fort de är översatta.
9. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Vill ha in våra protokoll i justerat skick från 2013..
Annette har skickat mailet vidare till Cathrine Eklöf som var mötessekreterare 2013.
2/ SKK / Fira SKK 125 år, Hans Rosenberg vill få in kontaktperson inför detta firande.
Vi utsåg Christina Ling Larsson till detta då hon är vår PR/INFO ansvarige.
3/ SKK/SBK / Vill ha svar vad klubbarna tycker i frågan om lydnadsregler ska följa FCI
eller inte.
Vi beslöt oss för att inte svara på detta då vi inte är tillräckligt engagerade i denna
tävlingsform.
4/ Xxxxx Xxxxx / Hon har fått en rosett för Årets Svenskfödda schnauzer p/s och
ordet Svenskfödda är felstavat bokstaven K är borta och enligt uppgift är det så på
andra rosetter också.
Carina får i uppdrag att reklamera dessa rosetter så vinnarna får rosetter som är
rättstavade.
10. Utgående skrivelser
Fanns inga denna gång.
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11. Rapporter
Dvärgschnauzerringen
Då Carina fick förhinder i sista minuten inför detta möta så finns ingen rapport denna
gång.
Schnauzerringen
Ett styrelsemöte per telefon har genomförts. Planeringen för Ronden fortsätter.
Arbetet med RAS fortskrider. 2 uppfödarmöten planeras till hösten.
Vi tittar på möjligheter att ha någon intressant utbildning/kurs/föreläsning och då bjuda
in övriga rasringar.
Dvärgpinscherklubben
Vi har i nuläget inte så mycket att rapportera, sedan Årsmötet har vi haft 3 stycken
telefon möten. Styrelsen består till stor del av nya medarbetare som skall sättas in i
klubbens rutiner, vilket kan ta en liten tid.
Den välbehövliga Kick Offen har vi fått skjuta fram till hösten då undertecknad har fått
en kraftig skada på handled & underarm som medfört operation och till stor del
datorförbud. För övrigt arbetar vi på efter bästa förmåga.
Pinschersektionen
Nya styrelsen har haft 2 möten 2014 varav ett face to face. MH 17 maj, sista anmälan
26 april, har fortfarande platser kvar, promota gärna via era kanaler!
Mälarpinschern anordnas officiellt år. (Köpt in katalog för PC tack vare sponsring).
Pågår planering av en medlemsaktivitet till sensommaren och av viltspår KM.
Revidering av RAS påbörjat. Hemsida och Facebook samt frivilligt "medlemsmail"
används som informationskanaler för att nå ut med information. Medlemmarna
anordnar gemensamma pinscherpromenader/träffar. Vi arbetar för att återinföra
lokalombud. Vi undersöker möjlighet att göra profilartiklar med pinscherlogga.
Mycket på gång med andra ord! Vi är också glada att det nu finns en redaktion på
Notisbladet och ser fram emot årets första nr!
Affenpinscherklubben
Ingen rapport.
Avelsgruppen
Veronica berättade att de haft ett möte och jobbar på inför Avelskonferensen i höst.
Mentalgruppen
Bodo berättade att en första analys av MH på våra raser kommer i kommande
Notisblad. Mentalgruppen ska ha telefonmöte inom nån vecka och där bl a ta upp
frågan som kommit från medlemmar om att SSPK ska ha MH och MT.
PR/INFO gruppen
Christina berättade att SSPK kommer ha sin Roll Up på Västkustvalpen och Malmö
valp.
Redaktionsgruppen
Kikki letar vidare för att få tag på billigare tryckkostnader, vi fick tips ang Tyskland.
Utställnings- & Domargruppen
Fungerar bra sa Carina till Bosse när hon meddelade att hon inte kunde vara med på
mötet.
Stadgegruppen
Annelie berättade att de just nu håller på med avtal med SKK ang medlemslistor som
de klubbar som inte vill ha sina listor själva måste ha. Telefonmöte ä inplanerat till
mitten av maj. Brev ska sändas ut till de som idag inte har någon rastillhörighet i
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klubben, det blir ett måste fr o m 2015 då vi ska betala till raklubben först och sedan
även tillhöra SSPK, alltså tvärtemot idag.
Årets Hund grupp
Ingen rapport då Marie-Christine inte var med på mötet.
12. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
13. Uppdragslistan
Inga uppdrag fanns.
14. Övriga frågor
Frågan om lokalombud vara eller icke vara kom upp och Christina ska ta kontakt med dem
som finns på vår hemsida och fråga vad de gör eller vill göra som ombud. Detta gjorde att
vi lägger in dessa under PR/INFO gruppen då det är där de ska vara då de är våra
informatörer runt om i landet.
Annette tog upp frågan om att det "glömts" bort att få in BPH under Mental i
Allroundhundtävlingen så vi hav Årets Hund gruppen i uppdrag att ordna detta.
Bosse tog upp frågan om detta med DNA tester som rekommenderas bl a på FaceBook
och vi enades om att vi alla bör se upp och kanske i första hand kontakta den rasklubb vi
tillhör för att höra om just det vi läst är relevant för vår ras.
15. Nästa möte
6 juni kl. 10,00 på Märsta BK tillsammans med rasklubbarnas ordförande eller av denne
utsedd person
16. Avslutning
Bosse tackade för ett lugnt och trevligt möte

Vid protokollet:

Annette Persson
sekr.

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Christina Ling Larsson

3

