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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 2 september 2015 i telefonen 

Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, 
Annika Hultqvist, Carina Andersson Rapp 
Frånvarande som meddelat förhinder: Veronica Lange, Maria Stelin  
Frånvarande som ej meddelat förhinder: Maria Landergård, Bodo Bäckmo, Christina 
Ling-Larsson 
Adjungerade: Eva Borg Broberg vår kassör 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Marie-Christine Lindgren valdes 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 6 genomgicks och då det var godkänt via mejl lades det till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga AU denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Eva har fått kontakt med Schnauzerringen så nu ska förhoppningsvis allt ekonomiskt 
fungera även med dem. 
Ekonomin ligger på plussidan så det ser bra ut men alla utställningar är ännu inte 
rapporterade. 
 

7. Inkomna skrivelser 
 1/ SKK / Svar att de fått vår nytillagda examinator 
 2/ SKK / Regler för Utställningskommitténs funktionärsstipendium 
 3/ SKK / Ställningstagande rörande WDS i Kina  
 

8. Utgående skrivelser 
 1/ Skickat in Torbjörn Skaar som examinator på våra raser 

 
9. SKBV - hur är reglerna? 

Då det kommit in förfrågan om SKBV till veteraner med EXC då det olyckligtvis legat 
ett PDF dokument på hemsidan på utmärkelsesidan som lades dit 2011 när SKK 
meddelade att det räckte med EXC på veteraner för att bli Bästa veteran men följande 
finns att läsa i protokoll 4 den 7 april 2011 under punkt 7 inkomna skrivelser: 

 16/ Dvärgpinscherklubben / Yrkar på att Veteraner ska ha CK för SKBV kort. 
Då vi i fullmäktigeprotokollet inte kan utläsa att kravet för CK togs bort så ändrar 
vi inte på något i SKBV statuterna utan låter de vara som de är så får vi se vad 
som händer till fullmäktige 2012. 
Så att det skulle räcka med EXC för veteraner har aldrig förekommit så vi beklagar att 
denna medlem hittat just denna bortglömda PDF fil då det alltid skrivits i våra 
utställningskataloger och på hemsidans utställningssida där det och finns länk till en 
sida om SKBV, att vinnande veteran ska erhålla CK för att få SKBV kort. 

 
10. Årsmötesprotokollet 

Detta saknas fortfarande och då Bodo inte är med på detta möte så får Bo i uppdrag 
att kontakta honom. 
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11. RAS gruppen 
Dvärgpinscherklubben har inkommit med sin representant till denna grupp och det är 
Jessica Linhem Olsson. 
 

12. Information från: 
 Dvärgschnauzerringen 
 Meddelar att de ser fram emot en lansering av ny hemsida 1 oktober. 

  
Schnauzerringen 

 Ronden i Vadstena, lyckat arrangemang. Inte så många schnauzer men de som  var 
 där tyckte det var trevligt.  RAS-dokument är godkänt av styrelsen och ligger nu för den 
 sista bearbetningen innan det skickas till SSPK. Uppfödar möte planerat i Jönköping 
 den 3 oktober. Ämnen för diskussion och föreläsning kommer att vara höftledsröntgen 
 och Mentalitet. Vi kommer inom ringen ha fysiskt möte i samband med uppfödarmötet 
 den 4 oktober även det i Jönköping. 
  

Dvärgpinscherklubben 
 Vårt KM i Viltspår är fullbokat och går av stapeln 20 september. Vi väntar och hoppas 
 på att vårt RAS dokument ska bli fastställt. I övrigt har det inte hänt så mycket sedan 
 sist. 

 
Pinschersektionen 

 Planering inför rasmonter tillsammans med SSPK håller på. 
 RAS dokumentet arbetas med. 
 En promenad för Rosa Bandet sker nu den 13 sept och till sist håller vi på och 
 sammanställer material till Notisbladet.. 
 

Affenpinscherklubben 
 Affenpinscherklubben deltog med rasmonter på arrangemanget Djurens Helg den 
 15-16 augusti 2015, på Solvalla Travbana. Montern hade många intresserade besökare 
 bägge dagarna, det var mycket lyckat enligt de som stod i montern och också hade 
 med sig egna hundar. Stort Tack till alla inblandade! 
 Våra redaktörer har gjort ett jättejobb med Affenbladet nr 3 som utkommer i mitten av 
 september.  
 Vi arbetar också med att revidera den s k ”Parningsrapporten”.  

  I övrigt så kommer hösten att ägnas åt planering av 2016 och 2017 års Affenspecialer, 
 planering av årsmöte för 2016 mm 

 
Avelsgruppen 
Fokuserade på Avelskonferensen i Västerås men till dags dato har endast 5 anmält sig 
vi alla uppmanas att pusha för detta arrangemang. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Maria var ej med på mötet så därför ingen rapport 
 
Mentalgruppen 

 Bodo var ej med på mötet så därför ingen rapport 
 

Notisbladet 
Maj Flodin tillsatt som en konsult för att hjälpa rasklubbarna, hennes mejl är 
maj@sspk.se. Manusstopp är nu på lördag den 5 september. 
 
PR/INFO gruppen 
Christina var inte med på detta möte så ingen rapport men Bo tar kontakt med henne 
för att se hur det är med rasmonterarbetet i Stockholm. 
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Föreningsgruppen 
 Arbetet fortgår med förslag på ändring av specialklubbsstadgarna för att ha fullmäktige 
vart annat år. Lathund är på gång till rasklubbarna.  
 
Utställnings- & Domargruppen 
Carina berättade att gruppen har många nya idéer inför jubileet 2017. Det jobbas på 
med domare inför 2016 problemet r länsklubbarna som vi samarbetar med då de tar tid 
på sig att bekräfta våra domarval så vi delar dem. 
Vi kommer att flytta våra Stockholmsutställningar 2016 och 2017 till Vilsta Sport och 
Camping i Eskilstuna.  
 
Årets Hund grupp 
Domare- och Utställningsgruppen tar på sig att sammanställa Årets Barn med hund, 
Juniorhandling, Valp!, Valp och Juniorer. De övriga resultaten ordnar gruppen själva. 
 

13. Beslutslista 
Fanns att beskåda. 
 

14. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 

          
15. Uppdrag 

Bodo - översätta ISPU reglerna från tyska till svenska 
Bo ska kontakta Bodo angående Fullmäktigeprotokollet som ännu inte är klubben 
tillhanda.  

 
16. Övriga frågor 

Bosse påpekade att det fanns vissa ändringar i motioner och att delegaterna ska läsa 
igenom allt och kontakta honom om hur de ska lägga sina röster för klubbens räkning. 
 
Förslag på att Fullmäktigemötet ska vara den 12 mars 2016 i Skepptuna, Annette skickar 
ut till rasklubbarna om detta. 
 
Annette har ansökt om Lydnad och Rallylydnad till Höganäs i samband med vår utställning 
10 september 2016 
 
Carina ville ha ett fysiskt möte med Domare- och Utställningsgruppen i Lenhovda i 
samband med Växjöutställningen, vi bad henne inkomma med ett kostnadsförslag. 
 

17. Nästa möte 
Vi kommer inte ha det planerade fysiska mötet den 29 november då fler av oss inte 
kan den dagen utan vi planerar in ett telefonmöte istället och återkommer om det 
fysiska mötet. 
 

18. Avslutning 
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte. 
 
Vid protokollet: 
 
 
sekr.Annette Persson 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
ordf. Bo Skalin  Marie-Christine Lindgren 


