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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(2) Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 mars i Skepptuna 
 

Närvarande: Annelie Finnebäck, Annette Persson, Veronica Lange, Maria Landergård, 
Maria Stelin 
Frånvarande som meddelat förhinder: Marie-Christine Lindgren, Annika Hultqvist, 
Christina Ling-Larsson, Carina Andersson Rapp, Bodo Bäckmo 
Frånvarande som ej meddelat förhinder: Bo Skalin 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör) 
 
 

1. Mötets öppnande 
Annelie vår vice ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Veronica valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 1 genomgicks och då det var godkänt via mejl lades det till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga AU denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut och presenteras på fullmäktige. 
Eva informerar de nya kassörerna i rasklubbarna om hur de ska förfara med 
rapportering till SSPKs kassör. 
 

7. Lokalombud 
 Vi beslutade enhälligt att lägga ner och avtacka våra lokalombud. Specialklubbens 
 uppdrag är att jobba med övergripande och samordnande frågor och den här 
 formen av verksamhet faller in under rasklubbarnas ansvar.  
 Annette informerar rasklubbarna om detta så de kan fortsätta verksamheten med dessa 
 om de vill. 

 
8. Inkomna skrivelser                                                                                                             

 1/ SKK / Positivt svar om de domare som önskar utökning av raser 
 2/ ISPU/ Negativt svar på dispensen om domare i Höganäs 
 3/ SKK/ 2 nya exteriördomare på våra raser 
 4/ SKK/ Saknar nr 1 av Notisbladet. Annelie har ordnat detta. 
 

9. Utgående skrivelser 
 1/ Skickat in Bodos skrivelse ang MT till SBK 
 2/ Skickat in 2 domarnamn för utökning av raser 
 3/ Skickat om dispens för en domare att döma vid vår Höganäsutställning så vi kan ha 
     ISPU inteckningar på den 
 

10. Information från: 
 Dvärgschnauzerringen 
 Ingen information denna gång. 

  
Schnauzerringen 

 Ingen information denna gång. . 
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Dvärgpinscherklubben 

 Vi har fått en väldig aktiv styrelse som valdes in på årsmötet i Täby den 13 feb. 
 Klubbat och klart är följande: 1 BPH i Lund 29 maj, 1 MH i Ockelbo 15 maj och 2 
 dagars MH i Östersund 21-22 maj.  
 Uppfödare-/Medlemsmöte den 16-17 april i Sandviken med Bodo Bäckmo om 
 Dvärgpinschers mentalitet ena dagen och om RAS den andra. 
 En inofficiell utställning "Smålandspinnen" kommer vi ha den 5 maj Sävsjö. 
 Planerat är också KM i Viltspår tillsammans med Pinschersektionen nu i vår.  

 
Pinschersektionen  

 Ingen information. 
 
 Affenpinscherklubben 
 Har till dags dato haft fyra möten (inkl årsmöte samt konstituerande möte). De 
 protokoll som är klara ligger i avsedd dropbox.  
   Årsmötet avhandlades 13/2 i en mycket god anda där en delvis ny styrelse tillsattes 
  (se konstituerande mötesprotokoll). Mötet inleddes med en kort föreläsning av Hans 
  Rosenberg som pratade om hur en domare dömer samt visning av SKKs museum. 
  Årsmötet följde därefter.  

 Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20/3.  
 

Avelsgruppen 
RAS Work Shop presenterades och Annette lägger ut det på hemsidan efter 
fullmäktige. 
Veronica inväntar svar från Juha Kares om datum för Avelskonferensen i Södra 
Sverige. 
Beslutades att inte ha en RAS-grupp utan dessa frågor hanteras av denna Avelsgrupp. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria visade upp en brosch och vi beslutade att hon får köpa in 50 st för att utdela till 
alla invalda och som kommer väljas in i gruppen. 
 
Mentalgruppen 

 Ingen information 
 

Notisbladet 
Den är under arbete 
 
PR/INFO gruppen 
Vi ger Christina i uppdrag att försöka få till ett avtal med Agria för våra medlemmar. 
 
Föreningsgruppen 
 Utkast av Handboken ska ut på remiss och ska vara klar för beslut i oktober 2016. 
 
Utställnings- & Domargruppen 
Allt klart inför 2016. 
Vi beslutade att byta namn till Utställningsgruppen.. 
 
Årets Hund grupp 
Marie-Christine har kommit med ett förslag om Allroundhund tävlingen som vi får prata 
om på våra fysiska möten. 
 

11. Beslutslista 
Fanns ingen denna gång. 
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12. Bordlagda ärenden 
 Notisbladet 

          
13. Uppdrag 

 Christina ska prata avtal med Agria 
 

14. Övriga frågor 
  Inga denna gång 
 

15. Avslutning 
 Annelie tackade för ett trevligt och givande möte och gånget år. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
sekr. Annette Persson 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
vice ordf. Annelie Finnebäck  Veronica Lange 


