SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård,
Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck, Marie-Christine
Lindgren, Bodo Bäckmo, Veronica Lange
Frånvarande som meddelat förhinder: Kikki Tiestö
1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Annika Hultqvist valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 6 genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
3 st finns, från 10 okt, 20 okt och 27 oktober, alla verifierades och lades till
handlingarna.
6. Ekonomi
Vår kassör var inte med på mötet denna gång.
7. Utmärkelser inför fullmäktige
Vi gick igenom de förslag som fanns och utsåg Maria Landergård att gå igenom dessa
och lämna förslag till nästa möte den 11 jan 2015.
Ett förslag till Hamiltonplakett hade inkommit och vi beslutade att skicka in detta till
SKK.
8. RAS dokument
Avelsgruppen säger följande:
Omfattande och välutfört dokument som behöver viss redigering.
Enstaka sjukdomsfall kan tas bort och är ointressanta i det stora hela.
Vaccinationskomplikationer nämns inte alls. Immunförsvar relaterat?
Bilder. RAS blir mer levande och lättläst med relaterande bilder.
Reflektion föregående RAS dokument
Mentalgruppen säger följande:
Då SSPK föreordar beskrivning i första hand och BPH i andra så vill vi att klubben
ändrar i meningen under strategi i Mentalitetsavsnittet av dokumentet.
9. Rasklubbsförkortningar
SKK medlemsavdelning vill ha in officiella rasklubbsförkortningar på rasklubbarna nu
inför det nya 2015. Annette har tillskrivit klubbarna och fått svar från följande som
klubbat igenom följande förkortningar:
Pinschersektionen - PS
Dvärgpinscherklubben - DPK
Affenpinscherklubben - APK
Väntar fortfarande svar från Schnauzerringen och Dvärgschnauzerringen
10. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Information om att 31 mars 2015 är sista dag för motioner till Fullmäktige
2/ SKK Temautbildning för avelsfunktionärer den 21-22 mars 2015
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3 SKK / SKKs avelskommitté ger sin syn på DNA tester och tillämpningen av dessa i
avelsarbete
4/ Pinschersektionen / önskar dispens för att arrangera officiell utställning 27 aug 2016
5/ Pinschersektionen / Överklaga beslutet om att inte få arrangera officiell utställning i
Vadstena 23 maj 2015
6/ Dvärgpinscherklubben / RAS
7/ SKK / Nya auktorisationer / exteriördomare
8/ Schnauzerringen / 2 förslag till SKK.
9/ SKK / Helena Strömberg är auktoriserad exteriörbeskrivare för våra raser
10/ Från alla rasklubbar har kommit förslag på Uppfödarmedaljer och Förtjänsttecken
samt ett fröslag till Hamiltonplaketten.
11. Utgående skrivelser
1/ Svarat på Framtidsgruppens frågor.
2/ Skickat in till SKK om ny examinator, Natalja Skalin
3/ Skickat in till SKK om vår nya exteriörbeskrivare Helena Strömberg
12. Information från:
Dvärgschnauzerringen
Styrelsen har haft ett fysiskt möte där vi bl.a gick igenom alla detaljer inför årsmötet.
Planerade inför 2015 hur vi skall få medlemmar att komma till våra möten och
föreläsningar, det bestämdes att vi skall hålla medlemsmöten runt om landet och att vi
skall revidera uppfödarutbildningen och börja med den igen.
Vi arbetade också fram ett brev till nya uppfödare och medlemmar. Det finns en hel del
uppfödare som inte är med i föreningen. Detta skall vi börja skicka ut 2015.
Ordföranden talade också om att hon inte står till förfogande nästa år, men arbetar
gärna vidare i klubben med bl.a möten och uppfödarutbildningen. Valberedningen är
informerad.
Schnauzerringen

Dvärgpinscherklubben
Inte mycket har hänt, arbete flyter på.
Pinschersektionen
Lisa Almquist från styrelsen har genomfört SKK’s Avelsrådsutbildning den 18-19
oktober, och styrelsen planerar en vidareutbildning genom SKK, till våren (21-22 mars
2015) inom temat.
PR kommittén arbetar med planering inför genomförande av rasmontrarna på Stora
Stockholm samt My Dog Göteborg i samarbete med SSPK.
Årsmötet planeras att genomföras på Täby Galopp den 28 februari. Fika, lunch, mingel
och förhoppningsvis en föreläsning genomförs i samarbete med Dvärgpinscherklubben.
Budgetarbetet och planering av 2015 års verksamhet har påbörjats.
Pinschersektionen har skrivit avtal med svensk hundungdom för hantering av
medlemsregister avseende ungdomsmedlemmarna.
Pinschersektionen har skrivit avtal med SKK för fortsatt hantering av medlemsregister.
Lokalombuden genomför träffar runt om i landet.
Affenpinscherklubben
Arbetet flyter på.
Avelsgruppen
Utvärderingen av konferensen gav höga betyg och en uppföljning önskades så gruppen
jobbar på att få till detta 2015.
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Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Maria presenterade de förslag som inkommit till gruppen och ska sammanställa dessa
till den 11 januari 2015.
Mentalgruppen
Efter avelskonferensen har Schnauzer och Affenpinscher visat intresse att gå vidare
med mentalitetsjobbet på samma sätt som diskuterats hos Dvärgschnauzer. Det är nu
dags att lägga upp en utbildning för mentalansvariga, så att MH-statistiken används
bättre än i dag. Vidare måste vi nu diskutera hur vi ska organisera det praktiska arbetet
med MH-prov, så att vi kan möta behovet på tillgänglighet.
Vi är bekymrade för tillståndet i Pinscher- och Dvärgpinscherklubbarna när det gäller
det fortsatta mentalarbetet. Pinschersektionens valberedning flaggar för svårigheter att
få till en komplett styrelse inför nästa mandatperiod, och Dvärgpinscherklubben har,
som vi sett i deras förslag till RAS-revidering, tagit avstånd från MH i mentalarbetet.
Vid korningen i Falkenberg fick vi tre nya hundar klara, två DS och en DP; mycket
glädjande. Första helgen i November deltog jag i SBKs RAS/RUS-konferens som
representant för SSPK. Pga en arrangörsmiss (ny konferenskommitté) var det bara vi
som var inbjudna av de avtalsanslutna klubbarna. Generellt måste jag säga att vi ligger
bra till, både när det gäller mentalitetsarbete och beträffande våra RAS-revideringar.
Det var nog minst hälften av SBK-raserna som inte var klara med revideringen.
Även om man inte tänker på det, så är det många av våra hundar som syns ute i
hundvärlden, och vi fick beröm för vårt mentalitetsjobb av två av de korningsdomare
som har följt våra raser under lång tid. Kent Andersson (SBK Värmland/Dal) svor
nästan i kyrkan när han reste sig och sa att flera SBK-rasklubbar kunde lära av oss. Det
värmde, och jag tycker att jag möter en helt annan atmosfär inom SBK gentemot våra
raser idag, jämfört med hur det var för några år sedan!
SBK håller, precis som vi, på att styra upp funktionärsbiten; det blir en gemensam lista
över MH/MT-funktionärer som troligen ska ligga tillgänglig på ”SBK-tävling”, så att det
blir lättare att hitta funktionärer nära den MH-bana som man tänker använda. Till den
ändan gör vi ett omtag för att få grepp om våra egna funktionärer genom ett upprop i
kommande nr av Notisbladet.
Under eftersnack på kvällarna märktes en liten tendens att man vill sas värdera upp de
traditionella bruksproven ett snäpp. Många är bekymrade över att intresset för de
”klassiska” bruksraserna från FCI grupp 2 minskar i takt med att tävlingarna ger
oproportionellt ”högt betalt” för vallhundsrasernas förarfocus. Man börjar inse att en
hund som inte har koll på omgivningen, utan bara på föraren, är inte den bästa
brukshunden.
Om det här så småningom får genomslag, kan det göra att brukstävlandet blir mer
intressant även för våra raser, med deras självständighet och förmåga att arbeta
självständigt. Jag har gjort en liten sammanfattning om konferensen till Notisbladet.
Notisbladet
Kikki var inte på mötet så ingen rapport.
PR/INFO gruppen
Stockholmsmontern är i det hela klart men det fattas fortsatt lite Dvärgschnauzerfolk
med hundar.
Göteborgsmontern har fått problem med att Affenpinscherfolk hoppat av men Veronica
ska se över detta. Vidare har Christina ingen som kan hjälpa till med att byga och riva
denna monter.
Kritikläsningen fortgår för en utvärdering.
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Föreningsgruppen
Föreningsgruppen har arbetat med ”ringarna på vattnet” som är en följd av våra nya
stadagar.
Samordnat kontakten mellan SKK och de rasklubbar som valt att teckna avtal med SKK
om medlemshantering.
Samordnat kontaktat mellan Svensk Hundungdom (SHU) och de rasklubbar som valt
att teckna avtal.
Anneli har pratat med alla sammankallande, har Bodo i M-gruppen kvar.
Notisbladsgruppen kommer vi ha fysiskt möte den 29/11 för att diskutera igenom vad
det innebär att rasklubbarna kommer att finansiera Notisbladet. Jag har pratat med
några i gruppen men hunnit med alla ännu.
Föreningsgruppen har tagit fram förslag på avtal mellan SSPK och rasklubbarna där
det medföljer en prisbilaga så alla kan se hur priset är framräknat och hur kostnaden
fördelas mellan de rasklubbar som deltar i samordningen. Medlemmar vars rasklubb
inte deltar i samordningen kan köpa lösnummer av NB.
Uppfödarregistret kommer jag ta fram avtal för mellan SSPK och rasklubbarna.
Uppfödare som är medlem i rasklubbar som väljer att inte teckna avtal kommer inte
kunna vara med i uppfödarregistret.
För att ställa ut på SSPKs utställning måste du vara medlem i rasens rasklubb.
Vi kommer snart skicka in verksamhetsberättelse för 2014 och verksamhetsplan 2015
för vår arbetsgrupp. Handboken kommer vi fokusera på under 2015 och jag har även
fått förslag på att vi ska arbeta med digitala signaturer (inväntar först SKKs uppföljning).
Vi har en rasklubb, Affenpinscher som valt att inte teckna avtal med SSPK när det
gäller Notisbladet och uppfödarregistret. Affenpinscherklubben kan när som välja att
delta varför det är viktigt att vi har en positiv ton i vår kontakt med Affenpinscherklubben
och inte alienerar dem. Det är deras medlemmar som får lämna synpunkter till sin
klubb.
Utställnings- & Domargruppen
Från 2015 kommer vi ha en tävling för Årets Barn Med Hund och Årets Junior samt
Årets Parklass, statuter kommer presenteras den 11 januari 2015.
Carina och Bosse ska se över examinatorlistorna.
Preliminärt kommer jubileumet 2016 vara i Eskilstuna.
Domarlistan är klar för 2015.
Annette och Annika är CUA utbildade.
Nytt avtal med BEAM beslutade vi att ge Carina Andersson Rapp i uppdrag att sköta
om.
Årets Hund grupp
Förslag på nya statuter ar framtagna och presenteras på fullmäktige.
Det kommer föreslås att införa Årets Rallylydnadshund på fullmäktige.
Allroundhundstatuterna är reviderade och skickas till Annette för upplägg på hemsidan.
13. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
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14. Uppdragslistan
Inga på listan
15. Övriga frågor
Vi diskuterade lite kring SSPKs framtid ang Avels - och Hälsofrågor och Mentalitetsfrågor.
16. Nästa möte
11 januari tillsammans med rasklubbarna och valberedning kl. 10,00 i Märsta
29 mars 2015 Fullmäktige kl. 12,00 plats ej klar
17. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Annette Persson
sekr.

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Annika Hultqvist
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