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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
(6) Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 oktober 2017 i Märsta 

 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, 
Irja Åberg, Marie-Christine Lindgren, 
Anmält frånvaro: Maria Stelin, Emelie Jacobsson, Bodo Bäckmo Christina Ling-
Larsson, Annelie Finnebäck 
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör), Pernilla Fahlén (P), Mariette Sjöberg 
(DS), Kicki Tiestö (S), Catharina Holmgren (DP, Maj Flodin (DP) 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bo vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Irja Åberg valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes.  
 

4. Föregående protokoll. 
Protokoll 5 genomgicks och lades det till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga denna gång. 

 
6. Ekonomi 

Eva gick igenom ekonomin som ser ut att ge ett 0 resultat detta år. Hon meddelade att 
hon satt över alla pengar till plusgirot då vi ingen ränta har på konton. 

 
7. INFO från KF 

Bosse informerade att en grupp är tillsatt ang höftledsproblematiken och Bodo Bäckmo 
ingår i den. 
 

8. Rasmontrar 
Problemet är att Stockholm och Göteborg har olika regler för dessa montrar så frågan 
kommer tas upp vid fullmäktige om hur vi ska göra med dessa då fler av våra 
rasklubbar inte har medlemmar så det täcker upp att bemanna framför allt Stockholm. 
 

9. Gåvomedlemskap 
Bosse tog upp frågan om det skulle bringa fler medlemmar åt klubben om SSPK 
betalade gåvomedlemskap åt alla nya köpare av våra raser. Vidare diskuterades om 
detta med att det är svårt för alla rasklubbar att hålla igång aktiviteter för sina 
medlemmar och frågan kom än en gång att återgå till en gemensam klubb.  
Vi kom överens om att ge vår Föreningsgrupp i uppdrag att se över hur vi skulle kunna 
bli gemensam klubb igen och att de presenterar det på vårt fullmäktige. 
 

10. Inkomna skrivelser                                                                                                             
1/ SKK / 200-analys baserad på BPH för dvärgschnauzer 
2/ SKK / De vill bl a ha rasstandarder för distansutbildning för exteriördomare. Annette 
svarar att det är fritt fram att hämta dessa på vår hemsida. 
3/ SKK / Nya exteriördomare på våra raser 

 
11. Utgående skrivelser 

 Inga denna gång  
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12. Information från: 
 
Dvärgschnauzer 
De har haft uppfödarmöte den 21 oktober där de diskuterade om att DNA test numera 
finns för en sorts PRA-B och hur de ska fortgå för att hitta bärarna av dessa gener. 
De kommer ha ett medlemsmöte den 25 november men än har inte många anmält. 
RAS uppdateringen är i slutskedet. Ekonomin är god men de tappar medlemmar. 
 
Schnauzer 
Rasen räknas som utrotningshotad och detta gör att klubben hänvisar i stort sett alla 
kullar som planeras av medlemmar. En ny folder finns och klubben har satsat på 
mycket PR om rasen detta år. Uppfödarmöte den 29 november i Eskilstuna där de 
hoppas på många deltagare. Klubben sponsrar ekonomiskt till de som genomför MH 
eller BPH. RAS uppdateringen är klar men arbetas fortsatt med till nästa uppdatering. 
Ekonomin är skaplig. 
 
Dvärgpinscher 
De har haft aktivitetsdag på Hunderbanan i Norrtälje som drog 15 talet medlemmar. KM 
i Viltspår är genomfört. En föreläsningsdag med Irene Berglund och Bodo Bäckmo var 
förra helgen. RAS uppdateringen är i slutskedet. Planering är igång för nästa år 
medlemsmöten där det startar i april med föreläsare Patric Ragnarsson. 
Registreringsstatistiken är på väg ner och likaså medlemsstatistiken. 
 
Pinscher 
De ska ha KM i Viltspår och det var 6 anmälda igår. Monterarbete på gång och det är 
lättare att få till i STOCKHOLM ÄN I Göteborg för dem. En pinscherpromenad ställdes 
in. Ett pinscherläger med 11 deltagare har genomförts. RAS uppdateringen jobbas på 
med. De var och gjorde PR för sin ras på Djurens helg på Solvalla. 
 
Avelsgruppen 
Ingen information 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Planerar att samla gruppen till lunch i december. Gruppen bör ha representant vid 
Avelskonferenser. 1 person är förslagen att ingå i gruppen 2018. 
 

Mentalgruppen 
 Bodo hade skickat ett brev and dvärgpinscher och dess BPH statistik som inte ser bra 
ut, vi pratade runt detta och överlät frågan till rasklubben. 
 

SSPK-Nytt 
Ingen info då Annelie inte var med på mötet. 
 

PR/INFO gruppen 
Vi beslöt enhälligt att inte skriva avtal med Agria. 
 
Föreningsgruppen 
 Ingen information. 
 

Utställningsgruppen 
Vi kommer ta över allt arbete inför utställningarna 2018 då vi inget avtal har med BEAM 
längre. 
Nytt 2018 blir presentation av nya domare på hemsidan samt delge namnen på 
finaldomarna på våra utställningar. 
Annette som är nyutbildad handledare för att utbilda ringsekreterare kommer 
tillsammans med Carina att ha ringsekreterare utbildningar på olika platser i Sverige 
beroende på vart intresse finns att gå den. 
Styrelsen beslutade enhälligt att från och med 2018 ta bort KM i Höganäs och för 
tillfället finns inga planer på att ha den på annan ort.  
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Årets Hund grupp 
Vi beslutar anta förslaget Marie-Christine lagt ang Årets Hund då tävlingsreglerna inte 
följs. 
Vi beslutar att till fullmäktige lägga förslag om att Årets Svenskfödda Utställningshund 
ska tas bort. 
Online anmälningar öppnar 1 december.  

 
13. Övriga frågor 

Vi pratade lite om dalande registreringssiffror 
 

14. Avslutning 
Bosse tackade för trevligt möte och önskade oss en fortsatt fin dag 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annette Persson, sekreterare 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 

  
 
Bo Skalin, ordförande Irja Åberg 


