SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 5 den 6 oktober 2021 via ZOOM
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Jan Hockart, Marie-Christine Lindgren,
Monica Håkansson, Christina Ling Larsson, Irja Åberg, Bodo Bäckmo
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör)
Meddelat förhinder: Annelie Finnebäck, Kristina Carlstedt

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Christina Ling Larsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 4 2021 som förelåg i justerat skick genomgicks samt AU-3 genomgicks och
konfirmerades efter detta lades båda till handlingarna.

5.

SKKS centralstyrelses protokoll/information
Styrelsen gick igenom CS protokoll 4-2021 och 5-2021, inget som berörde oss denna gång.

6.

AU-beslut
AU-3 genomgicks under punkt 4.

7.

Ekonomi
Ekonomin är på plussidan även utställningarna visar plussida.
Vi beslutade att förnya ZOOM licensen på en kostnad av ca 1900 kr.

8.

In- och utgående skrivelser
a. Svenska Mässan - Inbjudan rasmonter i samband med My Dog. Sista anmälningsdag 30
oktober. Åtgärd: Skickat till rasklubbarna och Christina följer upp detta.
b. Från SKK om HD, brev 1, brev 2. Åtgärd: Ingen åtgärd då motion är lagd till KF.
c. SKK för kännedom om en schnauzer för oacceptabelt beteende.
Utgående handlingar
Inga denna gång

9.

Rapporter SSPKs arbetsgrupper
Då vi numera har Googleformulär att fylla i så sparas dessa på vår Dropbox efter att
styrelsen gått igenom dem. Formulären ger SSPKs styrelse värdefull information. Här i
protokollet kommer endast beslut och kortfattad info att stå med.
Avelsgruppen
Monica får i uppdrag att komma med förslag på ämne och datum för avelskonferens hösten
2022.
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Mentalgruppen
Jan har kontaktat SKK med anledning av att BPH redovisar egenskaper istället för trender.
Bodo meddelade att vid SBKs regelrevidering för MT föll SSPK bort men ska nu vara
tillbaka, Marie-Christin fick i uppdrag att följa detta så vi inte ”glöms bort”.
Jan inväntar svar från Västerbotten ang BPH för att fortsätta frågan om varför vi inte får
arrangera BPH där.
Proriteringslista vid anmälan till MT i SSPK ska kollas upp av Jan, Bodo och Marie-Christin.
Domargruppen
Bosse meddelade att de flesta domare på 2022 års utställningar är klara men återkommer
med en färdig lista i december som då presenteras på hemsidan.
Föreningsgruppen
Inget denna gång då Annelie ej var med på mötet.
PR/Info gruppen
Aktivitetsdagen skjuts upp till våren 2022.
Notisbladet efterlyser material.
Christina informerade om Specialklubbsmötet.
Utställningsgruppen
Vi hade ett andra väldigt bra webbinarie om SSPKs utställningsverksamhet den 4 oktober för
att få höra vad medlemmar tyckt om utställningsåret 2021.
Då det slängs minst hälften av de förbetalda utställningskatalogerna så beslutade styrelsen
att endast ett 20 tal kommer tryckas upp vid varje utställning och först till kvarn får köpa.
Det kommer sättas upp en katalog vid varje ring och en i sekretariatet så kan man läsa där
samt på nätet där den legat upp i flera år nu.
Vi beslutade om att ansöka om att få flytta 2 utställningar 2022, Haparanda till Piteå och
ändra datum till måndag den 18 juli samt Söråker 15 oktober till Värnamo den 5 november i
samband med Växjöutställningen.
Vi beslutade att ansöka om följande utställningar 2023
15 april i Sundsvall
Ev. 29-30 april Eriksöre camping Öland (tas AU beslut på då datumet ändrats från det
föreslagna pga av att Lidköpingutställningen 29-30 april flytta till Skara 6-7 maj)
4 juni i Norrköping
1 juli i Borås
14 juli i Haparanda alt Kalix
6 augusti i Åsarna
16 september i Falsterbo
Årets Hundgrupp
Inget denna gång.
10.

Genomgång av uppdragslista
Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK (inväntar SKKs planer)
Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH (kommer bli ett höstarbete.)
Mentalgruppen - Jan, Maria och Boel får i uppdrag att omforma Exteriörbeskrivningsprotokollen så de passar våra raser och som ska börja användas 2022.
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11.

SSPKs aktivitetsplan 2021 - uppföljning
Vi gick igenom den och vi följer den planenligt.

12.

SSPKs fullmäktige
Vi beslutade att den ska vara i Hamiltonsalen på SKK i Rotebro söndag den 6 mars 2022
Annette bokar salen.

13.

Övriga frågor
Inga

14.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Fullmäktigedatum

15.

Nästa möte
Onsdag 26 januari 2022 kl. 19.00 via ZOOM.

16.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.
Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Christina Ling Larsson, ledamot
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