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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
 
(2) Protokoll fört vid styrelsemöte den 5 mars 2017 i Skepptuna 
 

 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Maria Landergård, Maria 
Stelin, Marie-Christine Lindgren, Carina Andersson Rapp, Bodo Bäckmo, Christina 
Ling-Larsson, Emelie Jacobsson 
Anmält frånvaro: Veronica Lange 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör) 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bo vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Annelie Finnebäck valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes.  
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 1 justerades på plats, genomgicks och lades till handlingarna.  
 

5. AU beslut 
Inga AU denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Ekonomin hade inga nyhete.  
 

7. Inkomna skrivelser                                                                                                             
1/ SKK / Protokollsutdrag om SSPKs stadgeändringar (antalet ledamot/suppleant) vilket 
är utskickat till rasklubbarnas styrelser för vidarebefordran till delegaterna inför 
fullmäktige. 

 2/ SKK/ Vidareskick från SBK om ansökningstider för lydnadstävlingar 
 3/ Lure Racing gruppen / Om att få flytta denna tävling till Dvärgpinscherklubben.  
 4/ SKK/ Nya auktoriserade domare för SSPK-raserna  
 

8. Utgående skrivelser 
 Inga denna gång  
 

9. Lure Race och Rakbana övertages av Dvärgpinscherklubben 
Vi beslutade att arrangemanget kommer att arrangeras av Dvärgpinscherklubben från 
och med i år men kommer att vara öppen för alla våra raser att delta. Kontot som 
SSPK har är tomt så klubben får starta med tom kassa. 
 

10. Fullmäktige 
 Vi utser Annette Persson att vara sekreterare på fullmäktige. 
 

 
11. Information från: 

Ingen information från rasklubbklubbarna. 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 Avelsgruppen 
Ingen information. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria presenterade en medalj att utdela och beslutade att hon får köpa in 20 av dessa.  
Hon presenterade också två nya personer som kommer bjudas in i gruppen vid vårt 70- 
års jubileum. 
Vi beslutade om ett undantag från att man ska ha fyllt 60 år året man väljs in då 
föreslagen person fyller år dagarna efter att vi uppmärksammar gruppen på 70-års 
jubileumet.  
 

Mentalgruppen 
 Ingen information 

 

SSPK-Nytt 
Annons om vårt jubileum ska göras. 
 

PR/INFO gruppen 
Christina informerade om att de diskuterar monterregler och dessa kommer 
presenteras till rasklubbarnas orförande innan det läggs fram till SSPK för beslut. 
 

Föreningsgruppen 
 Inget nytt. 
 

Utställningsgruppen 
Vi beslutade att Carina och Annette genomgår SKK handledareutbildning för 
ringsekreterare den 14 och 15 oktober. 
Vi ska utse en Domarkonferensgrupp på konstituerande mötet. 
 

Årets Hund grupp 
Allt klart inför prisutdelningen efter fullmäktige. 
 

12. Bordlagda ärenden 
 Inga 

          
13. Uppdrag 

 Inga 
 

14. Övriga frågor 
  Inga denna gång 
 

15. Avslutning 
Bosse tackade för detta år och sa vi kanske ses nästa! 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annette Persson, sekreterare 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin, ordförande Annelie Finnebäck, vice ord. 


