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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 
 
(5) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 5 maj 2011 

 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Lisa Klang, Frida Tjernberg, Annika Hedén Bengtsson och Catharina Alwall 
Svennefelt  
Frånvarande: Christina Ling-Larsson, Susanne Nilsson 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 4 är justerat och lades till handlingarna.  
 
 

5. AU beslut 
Inget denna gång. 
 
 

6. Ekonomi 
Det har inte skett så mycket sedan föregående protokoll.  
Eva väntar fortsatt på protokollet från Domarkonferensen så hon kan skicka in för att få 
ersättning för den. 
 
 

7. Inkomna skrivelser 
1/ SKK / Samarbetsplan mellan SKK och Studiefrämjandet 
2/ xx / Uppmärksammar SSPK ang skrivelse till Dvärgschnauzerklubben 
3/ Affenpinscherklubben / Villiga att skicka ut ”lathunden” till domare 
Vi beslutade att sända denna med protokollen från Domarkonferensen till de domare 
som dömer Affenpinscher. 
4/ SKK / Ny ”Lathund” för RAS arbetet 
5/ SKK / Ang momslagstiftningen som fått avslag i EU 
Vi pratade om detta med att skriva protestbrev och kom fram till följande: För att få 
bättre kraft i protesterna så tycker vi att varje rasklubb skickar in eget protestbrev.  
6/ SKK / Ang den nya organisationen i SKK kansliet 
7/ xx / Dispensansökan för att få gå MT på en P som är född 2005 
Annette skriver och ber om en utförligare anledning om varför hon vill gå MT. 
8/ SKK valberedning / Påminnelse om att få in förslag 
9/ SKK / Boka helg 28-29 januari 2012 då det är utbildning för ordf, sekr och kassör 
10/ SKK / Det tragiska beskedet att exteriördomare Ingela Nilsson avlidit 
11/ xx / För kännedom om sitt ärende i SKK disciplinnämnd 
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8. Utgående skrivelser 
1/ Skickat in våra namn på SKK Fullmäktigedelegater 
2/ Svarat xx ang hennes fråga om att få använda material från vår hemsida 
3/ Till SKK och xx att vi tillstyrker hans domarutbildning på våra raser 
4/ Till SKK våra rasklubbars startår 
5/ Till SKK vårt nya förslag på examinatorer/aspirantdomare 
6/ Till Dvärgpinscherklubben svar på de 6 brev vi behandlade på mötet 7 april 
 
 

9. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: Föreläsning om mentalitet blir det 23 oktober. De inväntar 
svar från föreläsare om urinsten. 2 uppfödarutbildningar har genomförts detta år. 
Protokoll per den 28 februari har inkommit till SSPK. 
B/ Schnauzerringen: Medlemsmöten i Borås och Ransäter är inplanerat. Uppfödarmöte 
i september. Där ska föreläsas om BARF samt diskussioner om RAS och olika 
redovisningar om rasen. 
C/ Dvärgpinscherklubben: De har haft en representant på ”10 år med RAS”. De har 
strukturerat om några kommittéer ny kommitté är R.A.M RAS/Avel/Mentalitet. Klubben 
har ny webbmaster. Årets rasspecial blir på Bååthuset i Sätra. 
D/ Pinschersektionen: I sektionen är det lugnt. Årets hund statuter har reviderats. 
Mälarpinschern blir i pingst. 
E/ Affenpinscherklubben: 16 april hade de seminarium. Det arbetas för fullt med RAS. 
Affenspecialen blir i Köping. Ny redaktör har de som ska skriva i Notisbladet samt deras 
eget Affenblad. 
F/ Kommittéer:  
Domarkommittén: Gävle hade 170 anmälda hundar ser lika ut i Hässleholm. 
Genomgång för 2012 är i full gång och de har börjat se på domare till 2013. 
  
 

10. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

 
 

11. Uppdragslistan 
Listan genomgicks och färdigt är frågan om LC-helgen och tillstånd och då planen är 
inhägnad så måste inget tillstånd sökas. 
En sak lades till: Hur SKBV reglerna kom till? 

 
 
12. Övriga frågor 

1/ På förekommen anledning måste vi påpeka följande: För att vara med på en 
rasklubbs uppfödarlista måste man vara medlem i den rasklubben, det räcker alltså inte 
att bara vara med i SSPK. 
2/ Åke har försökt att få till detta med miniatyrer av Årets Hund pokal men konstaterat 
att detta blir omöjligt att genomföra pga av kostnaden så vi får tänka på andra förslag 
om minnessak vid återlämnande av denna pokal. 
  
 

13. Nästa möte 
Den 9 juni på telefon kl 19,30  
Den 10 augusti på telefon kl 19,30 
Den 7 september på telefon kl 19,30 
Den 1 – 2 oktober i Stockholmsområdet tillsammans med rasklubbar en dag och den 
andra kommitté möten 
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14. Avslutning 
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Sekr. Annette Persson 
 
 
 
 
Justeras: Justeras: 

 
 
 
Ordf. Åke Ericson  Eva Borg Broberg 


