SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(4) Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 juni 2017 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Maria Stelin, Carina
Andersson Rapp, Bodo Bäckmo, Christina Ling-Larsson, Irja Åberg
Anmält frånvaro: Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Emelie Jacobsson
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)

1. Mötets öppnande
Bo vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Carina Andersson Rapp valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 3 genomgicks och väntar på slutlig signering.
5. AU beslut
4 st AU protokoll genomgicks och konfirmerades av styrelsen
6. Ekonomi
Vår kassör Eva har inget nytt ang vår ekonomi men berättade att hon tagit över och
hjälper Dvärgschnauzerringen med ekonomin och därmed har hon inga problem med
det ekonomiska med våra rasklubbar.
7. KF
Då vår ordinarie KF ledamot Christina Ling Larsson har fått förhinder så ersätter
suppleant Carina Andersson Rapp på SKK fullmäktige
8. Domarkonferens
Vi anser att vi i nuläget inte behöver någon ny domarkonferens då inga nya eller
ändrade rasstandarder finns på våra raser. Då vi kommer fortsätta med dessa mycket
uppskattade domarutbildningar samt examinationer som gjordes på vår och
rasklubbarnas utställningshelg i Eskilstuna så behövs säkerligen ingen konferens på
länge.
9. HD genomgång
Bodo Bäckmo berättade om sitt arbete ang HD där han gått igenom 19 raser med
90000 röntgade hundar och alla är försämrade, kan det vara ett systemfel? Bodo har
varit i kontakt med SKK och det kommer innan fullmäktige finnas workshop i detta
ämne.
Bodos redogörelse kommer skickas till SBK, SKK och SSPK och han kommer fortsätta
ha föreläsningar för olika rasklubbar.
10. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Nya exteriördomare
2/ SKK/ Nya exteriördomare
3/ SKK / Inbjudan rasklubbstorget på Stockholms hundmässa 2017
4/ SKK/ Önskan om fler till utbildning som handledare till uppfödarutbildningen

1

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

11. Utgående skrivelser
Inga denna gång
12. Information från:
Några rasklubbar har informerat om sitt arbete och vad vi kan se så flyter allt på.
Avelsgruppen
Förelåg en förfrågan från Schnauzerringen om att få ändra i sitt RAS dokument och
avelsrekommendationer om att få använda hundar med grad C i avel men att det ska
framgå på hemsidan under rekommenderade parningar och födda valpar att hunden
har grad C. Styrelsen beslutade med reservation av Annette att låta klubben göra så
då det är så liten avelsbas på denna ras. Annette reserverade sig med anledning av att
hon anser att en klubb inte kan tillåta defekta djur gå i avel då vår djurlag säger annat.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Maria berättade om vilka personer som är tilltänkta till gruppen nästkommande år. Vi
beslutade som Maria ville att diplom ska delas ut.
Mentalgruppen
Det tilltänka MT i Falkenberg är inställt pga för få anmälningar.
SSPK-Nytt
Inget nytt
PR/INFO gruppen
Telefonmöte har varit ang monterregler.
Agria har givit oss ett förslag på avtal som ger oss medlemmar 10% rabatt på
individuell hundförsäkring. Vi ger Annelie och Bosse i uppdrag att titta igenom detta och
återkoppla till styrelsen om något är oklart annars så signerar de detta.
En gemensam folder för alla våra raser ska tas fram.
Föreningsgruppen
Inget nytt.
Utställningsgruppen
Läget är under kontroll.
Årets Hund grupp
Angående frågan om att få tillgodoräkna sig pooäng till Årets Hund från de officiella
utställningarna Pinscher och Dvärgpinscher har så beslutade vi att allt utom BIS
placeringar får räknas.
13. Övriga frågor
Inga denna gång
14. Avslutning
Bosse tackade för trevligt möte!
Vid protokollet:

Annette Persson, sekreterare

Justeras:

Justeras:

Bo Skalin, ordförande

Carina Andersson Rapp
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