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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(7) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 26 maj 2010 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang, Yvonne Elofsson, Susanne Nilsson och Frida 
Tjernberg 
Frånvarande: Monica Wogenius och Marie Holmberg. 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Yvonne Elofsson valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. AU-beslut 
Ett AU-beslut var taget den 22 april och detta konfirmerades. 
 

5. Föregående protokoll 
Protokoll 6 per 2010-04-17 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna. 

 
6. Ekonomi 

Ekonomin är god då vi i dagsläget ligger på +sidan 
 

7. Inkomna skrivelser 
1/ Nenne Runsten / Förslag på interimsstyrelse för att aktivera Affenpinscherklubben 
2/ Nenne Runsten / Fler frågor ang interimsstyrelsearbetet för Affenpinscherklubben 
3/ Pinschersektionen / Protokoll 4-2010 
4/ SKK FK / Utdrag från protokoll ang skrivelse om ordförandes agerande mot medlem 
5/ SKK FK / Uppmaning att se över våra rasklubbsstadgar så de överensstämmer med 
SSPK:s 
6/ XX / Ang MH på Lidingö den 13 maj. 
7/ Dvärgschnauzerringen / För kännedom ang fråga om forskningsprojektet PRA 
8/ Affenpinscherklubben / Protokoll från interimsstyrelsens möte den 28 april 
9/ XX / Mail om önskan om att XX ska få bli aspirantdomare 
10/ SKK / Ang klubbarnas ansvar för resultatrapportering  
11/ SKK / Ang saknad av ett par rasklubbars tidskrifter, vidarebefordrat till DS och P. 
12/ XX / Ansökan ur Arla Albin. Vi beslutade att avslå denna ansökan. 
13/ XX / Förfrågan om att få bli domare på våra raser. Vi beslutade tillstyrka detta och 
önskar X lycka till. 
14/ SKK / Ang. SSPK utställningar 2012 
15/ XX / Vill ha referenser för att bli kennelkonsulentelev. Vi beslutade att ge detta till 
X. 
16/ SKK / Info om Specialklubbskonferens 2011 
17/ Dvärgschnauzerringen / Förslag att informera om gåvomedlemskap i Notisbladet  
18/ Pinschersektionen / Protokoll 5-2010 
19/ XX / Mail om önskan om att XX ska få bli aspirantdomare 
20/ XX / Ang att hon fortfarande inte fått svar från Pinschersektionen. 
21/ XX / Ang DNA test på Katarakt från en dansk kennel. 

 
8. Utgående skrivelse 

1/ Svar till Anna Borg ang bl a texten på sidan om uppfödarlistan 
2/ Svar till Nenne Runsten ang aktivering av Affenpinscherklubben 
3/ Svar till Nenne Runsten ang arbetet med Affenpinscherklubben 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

9. Examinatorer/aspirantdomare 
Vi beslutade att inte godkänna XX. Vi gav Domarkommittén i uppdrag att se över de 
som finns och komma förslag till styrelsen på vilka som bör vara kvar samt förslag på 
namn att utöka listan med.  
 

10. Bordlagda ärenden 
Fanns inga. 
 

11. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: Vi har fått en rapport om deras aktiviteter och det synes flyta 
på i klubben. 
B/ Schnauzerringer: Ingen rapport 
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport 
D/ Pinschersektionen: Fått en rapport. 
E/ Kommittéer: Mentalkommittén: Annette rapporterade att det är MH i helgen både i 
Stockholm och Värnamo samt en exteriörbeskrivning i Värnamo. Ett MH är planerat i 
Skövde den 18 september. 
Utställningskommittén: Carina rapporterade att allt flyter på bra men att vi ska försöka 
komma ikapp länsklubbarnas utställningskalender så vi kan ha bättre samarbete vad 
gäller domare.  
Notisbladet: Lisa meddelade att tidningen är i princip färdig och går i tryck nu i veckan 
som kommer. Problem med annonser är det då vissa inte förskottsbetalar som är ett av 
våra krav för att annonsera. Vi får vara mer restriktiva med detta. 
Domarkonferensen: Christina rapporterade att endast 11 domare har svarat utav 70 
utskickade förfrågningar. Nu utgår ju inte svarsanmälan förrän den 1 augusti så vi 
hoppas det kommer fler svar. Men en påminnelse ska utgå i slutet av juni. Schnauzer 
och Pinscher har ännu ej sina kompendium färdiga. 
Lägerkommittén: Annette har talat med Ing-Britt som berättat att det blir en föreläsning 
en av lägerdagarna dit alla medlemmar bjuds in gratis. Detta sponsras av alla 
rasklubbar samt SSPK. Annons finns på hemsidan och kommer i Notisbladet. 
 

12. Uppdragslistan 
Några saker har tillkommit. Så nu är det 9 st uppdrag. 

 
13. Övriga frågor 

Inga denna gång 
 

14. Nästa möten 
30 juni styrelsemöte i telefon 19,30 
18 augusti styrelsemöte i telefonen 19,30 
2 & 3 oktober styrelsemöte och prel. kommitté- och rasringsmöte 
10 november styrelsemöte i telefon 19,30 

 
15. Avslutning 

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

 
 
Ordf. Åke Ericson Yvonne Elofsson 


