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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(5) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 17 mars 2010 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Frida Tjernberg, Susanne Nilsson och 
Monica Wogenius. 
Frånvarande: Marie Holmberg, ej anmält förhinder.  
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna framförallt de nya och förklarade mötet 
öppnat. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Lisa Klang valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Både protokoll 4 per 2010-03-13 och det konstituerande är färdigtskrivet och är ute för 
justering. 

 
5. Ekonomi 

Har inte hänt så mycket än. Det som kommer in nu på kontot är avgifter för 
uppfödarregistret och för en del utställningar. Ekonomin är god. 
 

6. Inkomna skrivelser 
1/ Dvärgschnauzerringen / Ringrapport 
2/ Dvärgschnauzerringen / Ang brevet från uppfödare om ögonproblematiken inom DS. 
3/ SKK / Ang rutiner SRD/BSI, vi har ingen ras som tillhör detta. 
4/ Domarkommittén / Anteckningar vid deras möte den 24 februari 
5/ Annika Hultqvist / Svar från ISPU. Vi är inte medlemmar och vi beslutade att inte 
ansöka om det igen. 
6/ XX / Ang debattinlägg om vargar och undrar hur vi ser på detta.  
7/ Dvärgpinscherklubben / Ang SKK utbildningar och vidarerapporter till rasringarna. Vi 
beslutade att alla som deltager på konferenser, utbildningar mm för SSPK ska göra 
minnesanteckningar. Dessa skickas till sekreteraren för vidarebefordran ut till 
rasringarna. 

 
7. Utgående skrivelse 

 1/ Brev till Pinschersektionen om att förtydliga svaren till Pia Widerberg.  
 

8. Kommittéer och sammankallande 
Vi beslutade att alla kommittéer ska ha en sammankallande då de som behöver fråga 
ska veta vem de kan vända sig till i första hand. Dessa kommer presenteras i 
Notisbladet samt på hemsidan. 
Mentalkommitté, Maria Landergård, Ulrika Claesson, Frida Tjernberg och Annette 
Persson 
Domarkommitté, Bo Skalin, Malin Gabrielsson, Carina Green, Carina Rapp Andersson 
och Benny Blid Von Schedvin. 
Utbildning/Uppfödarkommitté, Christina Ling-Larsson och Carina Andersson Rapp. 
Lokalombudens kontakt, Maria Thorsson har meddelat att hon är villig men vill veta vad 
det innebär. Annette tar kontakt med henne och är hon fortsatt villig så tillsätts hon. 
SKBV-ansvarig, Annette Persson. 
Utställnings- och Rosettansvarig, Carina Andersson Rapp och Carina Green. 
Redaktör Notisbladet, Lisa Klang. 
PR/Info ansvarig, Susanne Nilsson och Lisa Klang. 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

Lägerkommitté, Ing-Britt Sverkersdotter och Christina Charlestav. 
Domarkonferans & Kompendieansvarig, ingen ändring. 
Internet och hemsida, Annette Persson. 
Vandringsprisansvarig, Carola Håkansson. 
Ansvarig RAS projekt, Eva Borg Broberg och Monica Wogenius tillsattes. 
Avelsansvarig, Eva Borg Broberg och Monica Wogenius. 
Kontaktansvarig SKK, Annette Persson. 
KF delegater, ordinarie Åke Ericson och Carina Andersson Rapp och suppl. Annette 
Persson 
Uppfödarregistreringsansvarig, Yvonne Kronstrand. 
Medlemskontakt, Yvonne Elofsson. 
 

9. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 
 

10. Uppdragslistan 
Vi gick igenom den och la till ett par saker, totalt finns där nu 5 saker att göra. 
 

11. Rapporter 
Domarkonferansen: Christina meddelade att fler kompendier har inkommit. Inbjudan till 
domarna är klar och kommer skickas ut inom snar framtid. 
Notisbladet: Går i tryck nästa vecka. 
Dvärgschnauzerringen: Har skickat in en rapport om vad de gjort och ska göra och allt 
verkar fungera bra i rasringen. 

 
12. Övriga frågor 

1. Åke kom med förslaget att vi ska skicka ut vår dagordning till rasringarna inför våra 
styrelsemöten. Vilket vi alla tyckte var ett bra förslag så fr o m nästa möte gör vi så. 
2. Vi har ett par förslag på ordförande till Affenpinscherklubben, Lisa tar kontakt med 
dem för att se om någon av dem är villig att starta upp den nu vilande klubben. 
3. Vi ska bjuda in alla rasringars ordförande eller av dem utsedd person till möte med 
oss. 
 

13. Nästa möten 
17 april kl 11,00 styrelsemöte i Stockholm, kommittéerna kan ha möten på 
eftermiddagen 
18 april kl 11,00 Möte med rasringarna 
26 maj styrelsemöte i telefon 19,30 
30 juni styrelsemöte i telefon 19,30 
18 augustistyrelsemöte i telefonen 19,30 
2 & 3 oktober styrelsemöte och prel. kommitté- och rasringsmöte 
10 november styrelsemöte i telefon 19,30 

 
14. Avslutning 

Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Sekr. Annette Persson 
 
Justeras: Justeras: 

 
 
Ordf. Åke Ericson Lisa Klang 


