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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 
 
(2) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 16 februari 2011 

 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Susanne Nilsson, Christina Ling-Larsson, Lisa Klang och Frida Tjernberg 
Frånvarande: Marie Holmberg och Yvonne Elofsson  
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Eva Borg Broberg valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 1 per den 15 januari 2011 är på villovägar i postgången.  
 

5. AU beslut 
Inget denna gång. 

 
6. Ekonomi 

Inget nytt.  
 

7. Kubbens stadgar 
Vi kan inte ändra på den paragraf vi tyckte var fel men vi tillstyrker Pinschersektionens 
stadgar efter att de nu inkommit med en version där felet i § 10 är rättat.  
 

8. Examinatorer 
Vi pratade om de föreslagna namnen vi fått från Domarkommittén men blev inte eniga. 
Vi tycker bland annat att det blir alldeles för många examinatorer och då tycker vi inte 
det kommer bli kvalité på de nya domarna. Vi beslutade i första steget oss för att vi ska 
ha totalt 20 st examinatorer. Sedan återremitterade detta till kommittén och ber dem ta 
fram förslag på domarexaminatorer på respektive ras då vi ansåg att alla domare inte 
är lika duktiga på alla våra raser. 
 

9. Fullmäktige och dess handlingar 
Allt är i stort sett färdigt det som saknas är några punkter i verksamhetsberättelsen som 
ännu inte inkommit. På lördag den 19 februari ska allt läggas ut på hemsidan och 
skickas till alla delegater. 

 
10. KM i lydnad 

Vi beslutade att arrangera detta klubbmästerskap i Höganäs den 10 september i 
samband med vår utställning där. Marianne Olsson har tackat ja till att arrangera detta. 
Annette ansöker om officiell lydnadsklass 1 och 2. 
 

11. BIR och BIM veteraner och juniorer på våra utställningar 
Vi har ju bara haft benämningen Bästa Veteran och Bästa Junior nu beslutade vi att 
införa benämningen BIR & BIM Veteraner och BIR & BIM Juniorer och dela ut rosetter 
även till BIM 
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12. Utbildningar 
Fråga från DS-ringen om utbildning i Föreningsteknik har inkommit men vi ansåg att det 
inte skulle kunna genomföras då det byts personer i styrelserna varje år och våra 
klubbmedlemmar har geografiskt väldigt långa avstånd så skulle detta bli en väldigt dyr 
historia för SSPK. Vi kom fram till att vi istället informerar via Notisbladet och vår 
hemsida att man kan få information om detta på SKK:s hemsida. Annette lägger en 
direktlänk till den på vår hemsida.  
 
Mentalkommittén har inkommit med information om utbildning av A-figurant i 
påskhelgen. Vi föreslår att kommittén frågar de utbildade i klubben om någon är 
berättigad och vill gå denna utbildning. Vi har tidigare beslutat att vi betalar för en 
person från varje rasklubb och det beslutet står fast.  
Information har kommit från RUS SBK Stockholmsdistrikt om att de vill veta vilket 
utbildningsbehov som behövs. Annette kommer på vår hemsida be medlemmar lämna 
in sitt intresse för att bli mentaltestfigurant. 

 
13. Uppfödarlistan 

Fråga från DP-klubben har inkommit ang. Uppfödarlistan som vi diskuterade kring och 
kom fram till att vi då och då går igenom listan så alla som står på den är medlemmar 
under hela tiden de finns med på den. Vi uppmanar alla att om man ser att personer 
som inte är medlemmar men finns med på listan säg till oss i styrelsen så undersöker vi 
det. 
 

14. Inkomna skrivelser 
1/ Domarkommittén / Förslag på examinatorer 
2/ One.com / Upplysning om nya avtalsvillkor för SE-domäner. 
3/ SKK / Nya exteriördomare. 
4/ SHU / Inbjudan till deras Årsmöte 10-11 sept. 
5/ SKK / Lista med hänvisningsstopp. 
6/ APK / Presentation av ”Lathund” till domare samt ansökan om portokostnader för 
utskick till domare. 
Vi tillstyrkte foldern men föreslår att man skickar den elektroniskt till domarna. Om 
man vill skicka via snigelpost får klubben själv stå för den kostnaden.  
7/ xx / Angående Affenpinschers årsmöte. 
8/ xx, xx och xx / Angående vårt svar om DNA forskningen i Danmark. 
Denna skrivelse berör i första hand Dvärgschnauzerklubben och de kommer svara på 
den. 
9/ Dvärgschnauzerringen / Meddelade att de kommer svara ovanstående inkommet 
brev (8). 
10/ Dvärgpinscherklubben / Förhandsbesked om att de valt in en ej medlem till 
suppleant på årsmötet men att de tagit bort denna person på konstituerande. 
11/ SKK / Ang SRD och dess raser. 
12/ Pinschersektionen / Protokoll 13/10, deras sista protokoll för 2010 . 
13/ Dvärgschnauzerringen / För kännedom ang. deras årsmöte. 
14/ Mentalkommittén / Förslag på dispens för HD-rtg på dvärgschnauzer och 
dvärgpinscher före provet. 
Vi tillstyrker förslaget till fullo men är osäkra på om vi kan besluta i denna fråga och 
ber Maria Landergård att ta reda på detta. 
15/ Dvärgschnauzerringen / Svar på vårt förslag på Årets Hund tävling. 
Vi har tagit del av rasklubbens yttrande.  
16/ Dvärgpinscherklubben / Svar på vårt förslag på Årets Hund tävling. 
Vi har tagit del av rasklubbens yttrande. 

 
15. Utgående skrivelser 

Inga denna gång. 
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16. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: De har haft trimkurs i januari och en till är planerad i april, 
detta i Örebro. Ögonlysningsträff har varit i Göteborg och ringträning ska äga rum i 
Göteborg i mars. Deltagare är anmälda på avelskonferensen och temautbildning.  
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport. 
C/ Dvärgpinscherklubben: Årsmötet förflöt utmärkt likaså ett uppfödare/täckhundsmöte 
dagen efter. Styrelsen känner sig taggad inför detta år.  
D/ Pinschersektionen: Årsmötet förflöt utmärkt anfört av Annso Pettersson. Deras första 
styrelsemöte ska de ha den 17 mars. 
E/ Affenpinscherklubben: Ingen rapport. 
F/ Kommittéer:  
Domarkommittén: Allt är klart med domare 2011 och 2012 är i stort sett färdigt också. 
Vi beslutade att SSPK står för kostnaden för det fysiska mötet de planerat. 
Domarkonferensen: Christina Ling-Larsson rapporterade att protokollet som skrevs på 
denna konferens är nu godkänt hos SKK. 
  

17. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

 
18. Uppdragslistan 

Listan är färdig för denna period. 
 
19. Övriga frågor 

1/ Fråga om organisationsnummer har uppkommit från flera håll och Eva vår kassör 
kommer att ta kontakt med alla rasklubbar i denna fråga. 
 
2/ Vi utsåg Lisa Klang till Fullmäktiges sekreterare. 
 

20. Kommande möten 
12 mars styrelsemöte i Stuvsta kl 10,00 
12 mars Fullmäktigemöte i Stuvsta kl 12,00, lättare lunch från kl 11,00 
 

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

 
 
 
Ordf. Åke Ericson  Eva Borg Broberg 


