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(7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 november i telefonen 
  

Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Maria Landergård, Irja 
Åberg, Marie-Christine Lindgren, Maria Stelin, Christina Ling-Larsson, Carina 
Andersson Rapp 
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör) 
Ej närvarande: Katja Koho, Bodo Bäckmo 
 

 
1. Mötets öppnande 

Bosse öppnade mötet med att hälsa oss välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Marie-Christin Lindgren valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 6 gicks igenom och godkändes efter ändring under punkt 14 Rapporter/ 
Avelsgruppen från uppdrag till gruppen till uppdrag till Bodo Bäckmo. Kommer signeras 
den 20 januari. 
 

5. AU beslut 
Inga denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Inte mycket nytt som hänt så kassören återkommer med rapport nästa möte. 
 

7. Inkomna skrivelser 
1/ Dvärgschnauzerringen – Följdfråga på mitt svar om montermaterielalet 
2/ SKK – Nya domare på våra raser 

 
8. Utgående skrivelse 

1/ Till Dvärgschnauzerringen ang montermaterial 
2/ Till Dvärgschnauzerringen om att de får tillsammans med övriga rasklubbar som ska 
ha monter i Göteborg använda det material som finns hemma hos dem. 
3/ Svar ang SKBV inteckning och ej medlemskap i SSPK utan i utländsk systerklubb 

 
9. Nomineringar och Utmärkelser 

Vi gick igenom förslagen som inkommit till oss. De som nominerats kommer få en 
inbjudan till Fullmäktige. 
 

10. Fullmäktige 
Lokal är bokad på vanlig plats i Skepptuna men Eva och Annette får i uppdrag att se 
över om vi kan byta till SKKs lokal i Rotebro istället. 
 

11. Specialklubbskonferens 
Då varken ordförande Bo Skalin eller viceordförande Annelie Finnebäck kan åka så 
åtar sig Christina Ling-Larsson detta och hon anmäler sig själv via länken SKK har om 
detta. 
 

12. Information från rasklubbarna 
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Dvärgschnauzerringen 
Ds ringen har genomfört en officiell rallylydnadstävling under hösten. Alla raser fick 
delta. En mycket uppskattad dag för alla som tävlade och deltog. Ds ringens 
lokalombud i Södermanland har även ordnat en aktivitetsdag där man fick prova på 
både nosework och rallylydnad. En mycket uppskattad dag!  
Vi har genomfört ett medlemsmöte i Stockholm där vi redovisat RAS & hade bjudit in en 
professor som föreläste om fertilitet. Den 24 november kommer vi att ha ett till 
medlemsmöte i södra Sverige för att redovisa RAS, dock ingen föreläsare. 
Just nu pågår arbete inför montrar i både Stockholm och Göteborg. Ibland har vi även 
lite spontant träningar i Stockholmsområdet med rallylydnad osv.  
Avelskommittén har deltagit på avelskonferens. 
 
Affenpinscherklubben 
Vi jobbar på, planerar verksamhet för 2019. Styrelsemöte, fysiskt, 25/11, då får vi 
slutliga svar på Hälsoenkäten. Vi har ju lämnat förslag på utmärkelser, och kommer 
delta på SSPKs Avelskonferens. Vi kommer att ha egen monter på Stockholm 
Hundmässa. Alla förberedelser där med hundar, bemanning och dekorationer är 
färdigt.  
 
Dvärgpinscherklubben 
Klubben har haft viltspårs Km med ett 10tal anmälda hundar, 
vi förbereder oss för Älvsjö och alla bitarna håller på och faller på plats. 
Vår inoff utställning den 1 december har genererat 418 anmälningar. 
Så det fortsatta arbetet med den fortskrider. 
 
Pinschersektionen 
Vi ska träffas för ett face to face möte 25 november i Västerås. Då är målet att planera 
för årsmötet, jobba med RAS, planera för 2019 och göra års hjul, planering för monter 
samt ett styrelsemöte. 
Vi kommer att vara med på Älvsjömässan med en monter men vi kommer inte vara 
med på My Dog då vi har för lite medlemmar som kan hjälpa till. 
Vi har några i styrelsen som kommer att jobba lite mera med RAS för att få till en 
revidering.  
 

13. Rapporter: 
Avelsgruppen 
Avelskonferensen var mycket uppskattad. 
Brevet till Dvärgschnauzerringen är besvarat. 
 
Utställningsgruppen 
Vi kommer ha ett möte om enbart utställningsgruppen den 28 november där olika frågor 
kommer behandlas. 
 
PR/Info gruppen 
I Göteborg kommer enbart Dvärgschnauzer- och Schnauzerringen ha montrar, de får 
använda det SSPK material som finns hemma hos dem. 
Christina får ingen respons från rasklubbarna ang foton till SSPK foldern som ska 
tryckas, nu kontaktar hon uppfödare. 
Vi enades om att hon ska försöka en gång till och avvakta 1 vecka sedan sammanställa 
den och skicka till styrelsen för godkännande. 
 
Mentalgruppen 
Ingen rapport då Bodo ej var med på mötet. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
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2 nya nomineringar är tagna och presenteras på fullmäktige. 
 
Årets hundgrupp 
Lägga proposition om att styrelsen bestämmer sista datum år från år för inskick av 
Årets Hund tävlingarna. 
 

14. Övriga frågor 
Annette kollar upp om vi kan vara med vårt fysiska möte den 20 januari 2019 i SKKs 
lokal i Rotebro. 
 

15. Avslutning 
Bosse tackade alla för ett trevligt möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Annette Persson, sekr 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Bo Skalin, ordf.   Marie-Christine Lindgren, justerare 


