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Protokoll 1 den 19 januari 2020 i Rotebro  
 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Maria 
Landergård, Marie-Christine Lindgren 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör), Catharina Holmberg Kivinen (valberedningen och 
DP), Jan Hockart (S), Anki Thörnestad (S), Chatrine Eklöf (P) de från rasklubbarna deltog från kl 
11,00 och punkt 9 
Meddelat förhinder: Carina Andersson Rapp, Bodo Bäckmo, Monica Håkansson, Irja Åberg 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av justeringsperson. 
 Marie-Christine Lindgren valdes. 

 
3. Fastställande av dagordningen. 

 Den godkändes  
 

4. Genomgång av föregående protokoll. 
 Protokoll 7 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna 
 

5. AU. 
 Fanns inga denna gång 
 

6. Ekonomi. 
 Den ser bra ut och är på plussidan.  
 Beslutades att Annette får inköpa en skrivare och häftapparat, punkten blev omedelbart  
 justerad. 
  

7. In- och utgående skrivelser. 
 1/ XX / Frågor om att vara redaktör för Notisbladet. Bosse svarar henne. 
 2/ Dvärgschnauzerringen / Svar till oss med motivering på nomineringsförslagen de skickat. 
  
8. Genomgång av uppdragslista. 

 Då punkten var ny så fanns inga uppdrag ännu 
 

9. Rapporter från: 
 Avelsgruppen/ Inget nytt  
 
 Domargruppen/ Domarlista för 2020 är klar och det arbetas för fullt för 2021. Benny Blid von 
 Schedvin har lämnat gruppen.  
 
 Föreningsgruppen/ Gjort mallar. Gjort förslag på värdegrundsarbete. Förslag på att ha ca 2 
 tim workshop med olika teman tillsammans med rasklubbarna vid de fysiska mötena.   
 
 Hedersuppfödare-Seniorgruppen/ Maria ska presentera en kostnadskalkyl för eventuellt     

gratis medlemskap till de som förslagsvis fyllt 75 år. 
 
 Mentalgruppen/ Inget nytt. Förslag kom på att vi vid nästa möte slår ihop denna grupp med 
 avelsgruppen. 
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 PR/Info gruppen/ Christina planerar en aktivitetsdag med rasklubbarna kring montrarna.  
 Christina fick i uppdrag att försöka hitta nya fodersponsorer i form av presentkort till våra 

utställningar. 
 
 Utställningsgruppen/ Annette och nytillträdde Sölvie Linder har haft ett möte och fördelat 

arbete kring utställningarna. Vi föreslog att ta bort uppfödarklass valpar, styrelsen beslutade 
att tillmötesgå oss i detta då dessa inte drog så många anmälningar som vi hoppats på. Vi 
kommer skriva propositioner ang ändring i statuterna för SKBV, åldersgräns Barn med hund, 
Juniorhandling och föreslå 2 nya inofficiella titlar SSPK Junior- och Veteranchampion.  

 Två Rollups ska införskaffas om det inte finns hos Johan och Carina, Annette hämtar alla 
 utställningstillbehören där imorgon söndag.  
 Styrelsen beslutade att ett presentkort på en anmälningsavgift ska delas ut på varje 
 utställning, vem som den tilldelas är gruppens eget beslut. 
 Sekretariattältet som vi haft är för tungt att dra runt på så vi i gruppen vill ha ett nytt lättare 
 och styrelsen beslutade att vi får köpa ett sådant. Det gamla som finns hos Johan och 
 Carina erbjuds till Dvärgschnauzerringen då de andra klubbarna har egna tält vill de inte ha 
 det så får Johan och Carina behålla det själva. 
 
 Årets Hundgrupp/ Anmälan till Årets Hund är stängd och 138 anmälningar varav av 67 är 

utställningshundar. En ny proposition kommer skrivas ang juniorhandling då vi har 5st 1:or 
idag. 

 
 Rasklubbarnas rapport: 
 Schnauzerringen/ Montern i Stockholm och Göteborg gav stort intresse. Förslogs till SSPK 
 att arrangera en exteriörbeskrivning i Eskilstuna vilket vi i styrelsen beslutade omgående att 
 göra. 22 feb är det årsmöte i Örebro. Arbete kring värdegrund ska göras. Ny logga på gång. 
 Medlemsantalet ökar. 
 

Pinschersektionen/ Årsmöte den 8 februari. Medlemsmöte där RAS förankrats var i början av 
oktober 2019. Medlemsantalet ökar. Montern i Stockholm gick bra. Söker hanar i ”skogen” 
för att utöka avelsbasen. Tyvärr ökar antalet rapporteringskod A inom rasen. 

 
 Dvärgpinscherklubben/ Inoff utst i december drog drygt 300 anmälningar ett lyckat och 
 trevligt arrangemang med övervägande nöjda deltagare. Montern på Stockholms 
 hundmässa fungerade fint, om än tuffa pass med 3h/pass. Bra med glada och nyfikna 
 besökare upplevde inte att platsen var till en nackdel (vi är öppna för samarbete mellan 
 rasringarna i framtiden) RAS konferensen vi skulle haft den 12 januari blev inställd pga för få 
 anmälda. Årsmöte blir den 15 februari och planerad Pinneträff i Stockholm är på gång. 
 
 Dvärgschnauzerringen/ Vi har sedan sist jobbat med planering inför årsmötet som kommer 
 att hållas i Jönköping för omväxlings skull. Vi håller också på att planera och förbereda en 
 aktivitetshelg som aktivitetskommittén håller i den 20-21/3 i Värnamo. 
 Cupen är ett pågående arbete i bakgrunden, förberedelser och planering är igång. Domare 
 är äntligen klart! 
 Vi har också haft monter på Stockholms hundmässa, mycket uppskattat och trevligt. 
 Just nu lägga det mycket tid på sammanställning av tävling Årets hund, både utställning och 
 arbetande. 
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10. Övriga frågor. 
 Fullmäktige/ Saknas fortfarande berättelser från vissa arbetsgruppsansvariga men i övrigt är 
 allt under kontroll. Kallelsen ligger ute på hemsidan. 
 
 Uppdrag till Bosse och Bodo att fortsätta arbetet med HD frågan. 
 

11. Summering av dagens möte, highligts till hemsida och Facebook. 
 SSPK arrangerar Exteriörbeskrivning vid utställningen i Eskilstuna, anmälan via SBK tävling. 
 Klubben ska arbeta med värdegrund vid fysiska möten. 
 Bosse och Bodo arbetar vidare med HD frågan.  
 

12. Nästa styrelsemöte. 
 Den 8 mars i Rotebro kl 10,00, alltså innan fullmäktige. 
 

13. Avslutning. 
 Bosse tackade för ett trevligt möte 
  

  
 
 
 
 Vid protokollet. 
 
  
 
 Annette Persson, sekreterare 
 
 
 
 Justeras 
 
 
 
  
 Bo Skalin, ordförande                Marie-Christine Lindgren, ledamot 


