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(1) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 10 mars 2014 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Bodo Bäckmo, 
Maria Landergård, Marie Christine Lindgren   
Frånvarande: Margareta Skogsberg, Björn Hagen, Caroline Niklasson och Cathrine 
Eklöf 
Adjungerade: Annette Persson (sekr), Eva Borg Broberg (kassör), Maj Flodin (DP), 
Carina Andersson Rapp (DS) och Lisa Sjöberg (P) 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Annelie Finnebäck valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes efter att övriga frågor lagts till och punkt 8 flyttats till sist då endast 
styrelsen och adjungerad sekreterare ska diskutera den punkten. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. Detta var det sista år 
2013. 
 

5. AU beslut 
AU beslut ang vidareutbildning av Petra Högberg på våra raser. 
 

6. Ekonomi 
Eva berättade att ekonomin är stabil. 
 

7. Fullmäktigehandlingar 
 De genomgicks och ett namn lades till i Verksamhetsberättelsen i övrigt är allt i sin 
 ordning. Alla handlingar är utskickade till de ordinarie delegaterna samt inlagda på 
 hemsidan. 
  

8. Inkomna motioner till fullmäktige 
 Denna punk blev behandlad sist och då endast av styrelsen och adjungerad 
 sekreterare. Följande motioner behandlades: 
 B/ Styrelsen avslår motionen och hänskjuter den till kommande arbetsgrupp  
 C/ Styrelsen avslår motionen och hänskjuter den till kommande arbetsgrupp  
 D/ Styrelsen avslår motionen och hänskjuter den till stadgekommittén  
 E/ Styrelsen tillstyrker motionen 
  
 Frågan om hedersutmärkelser togs också upp i denna punkt. 
 Då det endast inkommit ett förslag på uppfödarmedalj som inte uppfyllde kriterierna 
 så beslutade styrelsen att inte utdela något förtjänsttecken eller uppfödarmedalj detta 
 år. 

 
9. KM i lydnad och rallylydnad 

 Det beslutades att detta arrangeras i Höganäs i samband med vår utställning där den 
 14 september. Annette ansöker om tävlingarna på SBK tävling. Marianne Olsson blir 
 som tidigare år den som tar hand om detta. 

 
10. Inkomna skrivelser 

 1/ Petra Högberg / Utökning av sitt rasregister. AU beslut är taget. 
 2/ Susanne Lundberg / Fel på annons i Notisbladet.  
 Susanne får en ny annons. 
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 3/ NN / Fel i uppfödarregistret. Annelie tar kontakt med vederbörande. 
 4/ SKK / Protokollsutdrag ang vår stadgar 
 5/ SKK / Information om Nationellt dopingreglemente 
 6/ Micael Johansson / Utökning av sitt rasregister.  
 Frågan med JA besvarad och Bo skriver i ansökan och skickar till SKK samt kopia till 
 vederbörande.  
 Styrelsen beslutade att ge ordförande och sammankallande i domar- & utställnings-
 kommittén i uppdrag att besluta i dessa frågor framöver.  
 7/ SKK / Nytt FCI-arvode för domare på utställning. 
 8/ SKK / Ansökningstid om tävling i rallylydnad. 
 9/ NN / Hjälp med utställningar. 
 10/ NN / Fel i Årets Hund lista 2003. Vi ska undersöka vart listorna finns. 
 11/ Avelskommittén / Förslag till Valphänvisning och Avelskonferens. 
 12/ Mentalkommittén / MH inom SSPK.  
 Styrelsen enades om att vi ska rekommendera att våra raser i första hand genomför 
 MH och i andra hand BPH detta för att vi har så många som redan gått MH så vi har så 
 bra material att arbeta vidare på.Bodo skriver om detta i Notisbladet. 
 13/ NN / Förslag på "SSPK:s Hedersuppfödar-seniorer".  
 Efter att tagit bort en av punkterna i de föreslagna kriterierna beslutade styrelsen att 
 starta denna grupp. Annette lägger ut kriterierna på hemsidan. 
 

11. Utgående skrivelser 
 Inga denna gång.  

 
12. Rapporter 

Dvärgschnauzerringen: Carina berättade om årsmötet där 4 nya styrelsemedlemmar 
inröstades. RAS är reviderat och kommer skickas in till SSPK inom kort. 
 
Schnauzerringen: Ingen rapport. 
 

 Dvärgpinscherklubben: Vi har i nuläget inte så mycket att inkomma med, efter 
 årsmötet har vi haft ett telefonmöte förutom konstituerande möte. 
 Planering pågår av en Kick Off/Planerings möte med Klubbens medarbetare. 
 Telefonmöte inplanerat den 27/3 av Klubbens delegater & suppleanter till 
 SSPK’s fullmäktigemöte. 
 Ett BPH var bokat den 13/4 i Bjuv detta är tyvärr inställt pga 0 anmälda 
 ekipage. 

I väntan på ny Webmaster blir hemsidan i mån av tid sporadiskt uppdaterad. 
 
Pinschersektionen: Lisa berättade att de haft ett medlemsmöte ihop med årsmötet. De 
har fått en ny ordförande. 
MH är inplanerat till den 17 maj i Gnesta/Trosa, 23 augusti är det Mälarpinschern. KM i 
viltspår till hösten och det är fler inplanerade medlemsmöten. RAS revidering är 
påbörjat. 
 
Affenpinscherklubben: Yvonne berättade att de fått 2 nya styrelsemedlemmar. De är på 
gång med att byta webmaster. Den 31 mars har styrelsen Kick Off. 
 
Utställningskommittén: Carina berättade att det är 2 nya kommittéledamöter som är på 
prövotid under detta år.  
De arbetar på att utbilda folk i hela landet så kostnaderna gr ner på utställningarna. 
2014 och 2015 är klart med domare men de tar gärna emot förslag på domare inför 
övriga årtal. 
 
Avelskommittén: De har haft både telefonmöten och fysiskt möte och planerat en 
Avelskonferens den 18 - 19 oktober som styrelsen idag beslutade ska genomföras på 



 
            

 3 

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

detta datum men fler offerter på plats med priser ska inkomma. Den är öppen för alla 
medlemmar i SSPK. 
 

13. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 

          
14. Uppdragslistan 

 Inga uppdrag fanns. 
 
15. Övriga frågor 

A/ Maria berättade om SSPK:s Hedersuppfödar-seniorer och styrelsen enades om att 
gruppen startar efter att ett av kriterierna tas bort. Se beslut på inkommande skrivelser. 
 
B/ Yvonne Fransson påpekade att uppfödarlistan inte ändrats trots påpekande om att en 
uppfödare inte ska vara med i listan Annelie kontaktar uppfödaren och informerar om 
gällande kriterier för uppfödarlistan.  
 
C/ Årets Hund listorna är klara och frågan uppstod vem som ska sammanställa detta 
Utmärkelselista och Annette åtog sig det och alla sammanställda listor ska skickas till 
henne. 
 
D/ Bodo lämnade information om ögonlysningsprotokoll. Carina Andersson Rapp kontaktar 
Bodo för att reda ut de olika diagnoser.  

 
16. Nästa möte 

 29 mars i samband med fullmäktige kl 10,00. 
 

17. Avslutning 
Bosse tackade alla för ett trevligt och givande möte. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Adjungerad sekr. Annette Persson 
 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 

 
 

 
Ordf. Bo Skalin  Annelie Finnebäck 


