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SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 2 den 9 april 2022 via ZOOM
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Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Jan Hockart, Annelie Finnebäck, Maria Landergård, Pia
Widerberg, Christina Ling Larsson, Birgitta Bjelkberg
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör)
Meddelat förhinder: Marie-Christine Lindgren, Bodo Bäckmo
Tyvärr inte fått kallelsen: Therese Egermark Winscher

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Jan Hockart valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes efter tillägg på exteriörbeskrivningsprotokoll under Mentalgruppen och 75årsjublieum under Utställningsgruppen

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 1 2022 som förelåg i justerat skick genomgicks och lades till handlingarna.

5.

SKKS centralstyrelses protokoll/information
Styrelsen gick igenom CS protokoll 1-2022 och 2-2022, inget som berörde oss denna gång.

6.

AU-beslut
AU-1 2022 genomgicks och konfirmerades av styrelsen och lades till handlingarna.

7.

Ekonomi
Ingen förändring än.

8.

In- och utgående skrivelser
a. Från Helene Nordlöf – blivit föreslagen och vald till ledamot i SSPK:s valberedningen utan
att ha blivit tillfrågad.
Åtgärd: Sekreteraren har svarat Helene och meddelat SSPK:s valberedning samt tagit bort
hennes namn från hemsidan. En plats är därför vakant till nästa fullmäktige. Styrelsen
påtalade vikten att alla som tillfrågas ska vara tillfrågade innan val.
b. Från SKK om generell domarkonferens.
Åtgärd: Rasklubbarna har fått möjlighet att inkomma med svar senast 1 april.
Schnauzerringen har inkommit om svansar, detta tas upp under Domargruppen.
c. Från SKK – Information om SKK Utställning.
Åtgärd: Vi tar upp denna fråga på kommande möte då det inte kommer vara aktuellt innan
vår utställning i Sundsvall/Söråker.
Utgående handlingar
Avbokning av domare till SSPK:s utställning.
SSPK:s svar på SKK:s typstadgar.
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9.

Rapporter SSPKs arbetsgrupper och dess sammansättning 2022
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.
Styrelsen beslutade att utse följande i styrelsen som ansvariga för de olika arbetsgrupperna
inom SSPK. Det namn som står först är den som är sammankallande i gruppen.
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Avelsgruppen: Pia Widerberg och Therese Egermark Winscher.
Mentalgruppen: Jan Hockart och ledamöter är Maria Landergård
Domargruppen Marie-Christin Lindgren och Bo Skalin.
Föreningsgruppen: Annelie Finnebäck och Birgitta Bjelkberg
Hedersuppfödarseniorgruppen: Maria Landergård och Bodo Bäckmo
Pr/info: Christina Ling Larsson.
Utställningsgruppen: Annette Persson
Årets hundgrupp: Marie-Christine Lindgren
Styrelsen beslutade att ovanstående bestämmer själva vilka de vill ha med i sina
arbetsgrupper.
Avelsgruppen
Status/överlämning: Annette skickar RAS för affenpinscher till den nya gruppen. Pia och
Therese kontaktar Monica för överlämning och status för Avelskonferensen 8 oktober och
RAS för Pinscher och Dvärgpinscher. HD ska inte vara en punkt på programmet då det inte
berör alla raserna.
Mentalitet i RAS: Avelgruppen tar kontakt med mentalgruppen vid granskning av RAS.
Domargruppen
Domarlista 2023: Bo Skalin informerade om att domare inför 2023 är i närmaste klart.
Styrelsen får domarlistan samtidigt som medlemmarna i höst.
SKK:s generella domarkonferens: Rasklubbarna gavs möjlighet att inkomma med
synpunkter. Schnauzerringen inkom med en skrivelse om svansar och då det inte hör
hemma på en generell domarkonferens hänvisades klubben att ta upp det på en
domarkonferens för SSPK. Schnauzerringen kan också bjuda in en av SSPKs
rasspecialister som kan berätta hur de tänker när de dömer och hur de hanterar icke
önskvärda svansar i bedömningen. Styrelsen beslutade att till den generella
domarkonferensen som SKK ska Annette skicka med att vi vill att även icke bordsraser
måste kännas igenom ordentligt.
SSPK:s domarkonferens: SSPK senaste två domarkonferenser arrangerades år 2000 och år
2010. Det är ett dyrt arrangemang som inte ger mycket tillbaka till raserna varför vi vill prova
ett annat koncept. Vinthundsklubbens digitala koncept diskuterades och det ska vi ta reda på
mer om. Senast 1 juli i år ska specialklubbar inkomma med ansökan till SKK med ansökan
om domarkonferens 2025. SSPK beslutade att ansöka om domarkonferens för våra raser år
2025 med år 2026 som alternativ om vi får nej på 2025.
Styrelsen beslutade att genomföra domarkonferensen digitalt. Annette har stämt av med
några av våra rasspecialister i SSPK hur de ser på det att som domare ha en
domarkonferens digitalt. De var positiva till det, det tillsammans med det ekonomiska
perspektivet ligger till grund för styrelsens beslut. Sekreteraren uppdras att ansöka hos SKK.
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Tidsplan kommer att tas fram tillsammans med rasklubbarna så snart vi fått ett beslut från
SKK. Allt ska var klart i mycket god tid före domarkonferensen. SSPK beslutade även att
tillämpa SKK:s nya mall för domarkompendier. De domarkompendierna som rasklubbarna
tagit fram till domarkonferensen 2010 förs in i nya mallarna av rasklubbarna och de kan byta
ut bilder som förtydligande av texter som de anser att det finns behov av det. Styrelsen
uppdrog till sekreteraren att maila mallarna till rasklubbarna. SSPK återkommer med en
tidsplan.
Mentalgruppen
Exteriörbeskrivningsprotokoll: Exteriörprotokollet som mentalgruppen haft i uppdrag att göra
om presenterades och efter ett par korrigeringar beslutade styrelsen att fastställa det.
Protokollet har några av SSPK:s exteriörbeskrivningsdomare fått tittat på och nu blir det mer
tillämpningsbart på våra raser.
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Exteriörbeskrivning: Mentalgruppen arrangerar eventuellt exteriörbeskrivning i Västerås
helgen 14 – 15 maj.
Föreningsgruppen
Typstadgar: Svar på SKK:s typstadgar är inlämnat.
GDPR: På gång är att ha ett digitalt möte med rasklubbarna om GDPR och presentera
SSPK:s GDPR-mall som är en förenkling av SKKs mallar och som rasklubbarna kan
använda i sitt arbete om de vill.
Hedersuppfödarseniorgruppen
Mentorprogram: Mentorprogram är på gång. Maria har tillfrågat hedersenioruppfödare och
några av dem har tackat ja. Information kommer komma på hemsidan.
Webbinarie: Maria fick förslag från styrelsen att anordna webbinarie där mentorprogrammet
kan presenteras och även att frågor kan ställas om valpning/parning uppfödare som tilldelats
utmärkelsen Hedersuppfödare senior. Det är en gedigen erfarenhet som dessa uppfödare
besitter tillsammans. Maria tar med sig frågan.
PR/Info gruppen
Studiefrämjandet: Vecka 37 är Hundens vecka och Christina har anmält SSPK till
Studiefrämjandets Göteborgsdistrikt som även bekostar ett rikstäckande webbinarie.
Christina har skickat informationen vidare till rasklubbarna som också har möjlighet att
anmäla till Studiefrämjandet och anordna aktiviteter aktuell vecka.
Webbinarier: Det kommer inte anordnas några webbinarier under juni-augusti.
Utställningsgruppen
SKK:s internetanmälan: Allt är klart med utställningarna och alla ligger ute på SKKs
internetanmälan.
Mätplatta: SSPK beslutade att införskaffa en mätplatta så det underlättar för de som domare
som önskar mäta icke bordsraser.
Västeråshelgen 14–15 maj: Annette kommer ha Zoommöte med Västeråsgruppen
(representanter från rasklubbarna) tisdag den 12 april och gå igenom det sista inför den
helgen. Exteriörbeskrivningen som anordnas denna helg hanteras av mentalgruppen, så alla
frågor om det hänvisas till den gruppen.
75-årsjubileum: SSPK beslutade att efter förevisning av Annette att köpa in 300 rosetter för
ca 35 kr/rosett till SSPK:s 75 års jubileum i Västerås 15 maj.
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Fodersponsor: SSPK har en ny fodersponsor OLIVERS PETFOOD.
SKBV-diplom: SSPK beslutade att SKBV-diplomen endast kommer att skickas via e-post.
Årets Hundgrupp
10. SSPK:s fullmäktige 2022
Uppdrag: Styrelsen fick inga uppdrag av fullmäktige.
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SSPK:s aktivitetsplan 2022 och budget 2022: Alla sammankallande fick i uppdrag att ta med
detta till sina arbetsgrupper och göra en tidsplan för aktiviteter.
11.

Genomgång av uppdragslista
1. Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK (inväntar SKK:s planer)
2. Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH (kommer bli ett höstarbete.)
3. Avelsgruppen – Avelskonferensen 8 oktober

12.

Övriga frågor
Bo Skalin har gett Bodo i uppdrag att ta reda på hur det går i HD frågan efter beslut på
SKK:s kennelfullmäktige.

13.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Beslut om att ansöka om domarkonferens 2025 alt. 2026
Exteriörbeskrivningsprotokollen är klara.

14.

Nästa möte
31 maj 2022 kl. 19.00 i ZOOM. Fler möten kommer planeras in. Styrelsen beslutade om ett
fysiskt möte (innan kalendrarna blir fulltecknade) söndagen den 9 oktober i SKK:s lokal i
Rotebro.

15.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Protokollet signeras via bankID
Vid protokollet.
Annette Persson, sekreterare
Justeras
Bo Skalin
Ordförande

Jan Hockart
Ledamot
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