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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(5) Protokoll fört vid styrelsemöte i Linghem den 1 juni 2012 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Eva Borg Broberg och Bodo Bäckmo 
Frånvarande: Annelie Finnebäck, Lisa Klang, Christina Ling-Larsson, Frida Tjernberg, 
Margareta Skogsberg, Monica Håkansson och Cathrine Eklöf 
Från rasklubbarna: Carina Andersson Rapp, DS. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse 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 blev justerat genomgicks och lades till handlingarna 
 

5. AU beslut 
AU beslut per den 21 maj konfirmerades och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
Eva berättade att ekonomin är bra och vi ligger på plussidan. Internetanmälan har bara 
fördelar, mindre papper och man ser direkt vilken utställning som betalningen är för. 
 
Vi beslutade följande: 
1/ Att Malin Gabrielsson och Carina Andersson Rapp ska gå på "Seminarium för 
domar- och utställningsansvariga i specialklubbar", Annette anmäler dem.. 
2/ Att ge Bodo Bäckmo 50% av reskostnad högst 1000:- för hans föreläsning han ska 
hålla i Tyskland ang SKK:s databas om ögon för pinscherägare. Han skriver ett 
reportage om detta i Notisbladet. I detta beslut deltog ej Bodo själv. 
3/ Att Dvärgschnauzerringen får ha 6 sidor i Notisbladet där de själva betalar för 2 av 
dem, vill fler rasklubbar göra lika så är de välkomna med önskan om detta. 
4/ Att Notisbladet får utökas till 36 sidor när så behövs. 
 

7. Inkomna skrivelser 
              1/ SKK avel och hälsa/ Svar på vårt brev ang de nya ögonprotokollen. 
              2/ SKK / Information om SRD 
  3/ Dvärgpinscherklubben / Ang. medlemstvång för alla delägare i en kennel för att få  
 vara med på SSPK:s uppfödarlista.  
 Vi diskuterade frågan och förslaget i brevet men enades om att vi inte har ändrat eller 
 tänker  ändra kraven för att få vara med på SSPK:s uppfödarlista. Annette skriver ett 
 svar. 
 

8. Utgående skrivelser 
1/ Skrivit brev med frågor ang. de nya ögonprotokollen till SKK avel och hälsa avd. 

 
9. ISPU 

Inget nytt i denna fråga, då vi fortsatt väntar svar på vår ansökan om medlemskap. 
 

10. Utställningar 
Vi diskuterade någon form av rabattsystem på våra utställningar men då vi precis inlett 
startat med internetanmälan så vi la till denna fråga på uppdragslistan för att 
återkomma till den när detta år är slut . 
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11. Klubbmästerskap i lydnad och rallylydnad 

Då Frida inte lyckats få till plats så beslutade vi att fråga Marianne Olsson även detta 
år och återigen genomföra detta arrangemang i Höganäs i samband med vår 
utställning den 9 september. 
 

12. Stadgar 
Bosse berättade om 3 olika förslag på nybildning inom SSPK, vi i styrelsen pratar 
vidare om detta och vi kommer ha fler fysiska möten med ordföranden ifrån 
rasklubbarna. 
 

13. Kommitteér 
Vi har tillsatt en Stadgekommitté där Anneli Finnebäck är sammankallande och Anne 
Wallin samt där ska ingå 1 representant från varje rasklubb. 
Vi tillsatte även Benny Blid von Schedvin i Domarkommittén. 
 
 

14. Rapporter 
Dvärgschnauzerringen: De har haft ett fysiskt möte med styrelsen, kommittéer och 
arbetsgrupper. De har bildat en aktivitetsgrupp och olika grupper för olika sjukdomar.. 
De har haft uppfödarutbildning. Hemsidan håller på att uppdateras.  
 
Schnauzerringen: RAS är klart för intern remissrunda. Planering för Schnauzerronden 
är igång. Den årliga avgiftsfria "En dag med Schnauzer" planeras för fullt. Protokoll per 
den 3/4-12 har inkommit. 
 
Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport 
 
Pinschersektionen: Ingen rapport 
 
Affenpinscherklubben: Ingen rapport. 
 
Utställningskommittén: 2 utställningar avverkade med fler anmälningar än föregående 
år vilket är positivt. detta med att utställare kan välja rosett eller sak har blivit en 
höjdpunkt och detta år delas ju en liten "jubileumsgåva" ut på alla utställningar. 
 
Domarkommittén: Allt flyter på väldigt bra och i skrivande stund inväntas svar från SKK 
vilka beslut de tagit på 2014 års utställningar. 
 
Utbildningskommittén: Annelie meddelar att en kurs i föreningsteknik är på gång. 
 

15. Bordlagda ärenden 
Inga denna gång 

          
16. Uppdragslistan 

Den gicks igenom och vi la till detta med rabatter på utställningar. 
 
17. Övriga frågor 

A/ Fortfarande saknas årsrapporter och årsmötesprotokoll från flera av våra rasklubbar. 
Inkommer inte dessa senast den 31 augusti kommer ingen utbetalning ske för 3:e kvartalet 
till dem. 
 
B/ Styrelsen GRATTAR alla sina medlemmar med hundar som fick WW-titlar. 
 
C/ Maria Landergård har inkommit med förslag om att tillsätta "Senior Advisor" en grupp 
med gamla medlemmar. Styrelsen ställer sig positiv till detta och vi ber Maria 
vidareutveckla ett förslag om hur det ska genomföras. 
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D/ Vi har fått ett föreläsningsförslag från lokalombudsansvarige Maria Thorsson men vi 
tyckte det var en lite väl stor kostnad för ett lokalt arrangemang. Eva tar kontakt med Maria.  
 
E/ Vi måste beakta medlemskap på alla våra aktiviteter inom hela SSPK, detta är viktigt 
pga av våra försäkringar. 
 
F/ Bodo berättade om vaccinationsreaktioner och att många veterinärer nonchalerar 
hundägare när de säger vad hunden måste få för att bli hjälpta. Bodo gör en artikel i 
Notisbladet om detta. 
 
G/ Bodo berättade att onormalt många pinscher är avlivade på kort tid pga av mentalitet 
och önskade att MH frågor ska tillbaka under SSPK. Annette kontaktar Maria Landergård 
om detta.  

 
18. Nästa möte 

18 juli kl. 19,00 på telefon. 
 

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

 
 
Ordf. Bo Skalin  Eva Borg Broberg 


