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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(10) Protokoll fört vid styrelsemöte på Rindögatan 25 i Stockholm den  
 2 oktober 2010 
 

Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Yvonne Elofsson, 
Susanne Nilsson och Frida Tjernberg 
Frånvarande: Carina Andersson Rapp, Lisa Klang, Christina Ling-Larsson och Marie 
Holmberg. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Susanne Nilsson valdes. 
 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 9 per 2010-08-18 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.  
 
 

5. AU beslut 
Inget denna gång 

 
 
6. Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. 
Utställningarna går med ett förbättrat resultat mot föregående år. En stor eloge till 
Carina för gott arbete! 
 
 

7. Inkomna skrivelser 
1/ SKK / Information ang Tävlingslicens 
2/ SKK Kjell Svensson / Ang Dvärgpinscher som gjort utfall mot domare på utst. i 
Ransäter.  
Annette ska skriva och fråga varför denna åtgärd gjorts vid första rappkod A. 
3/ XX / Hon var missnöjd med vårt svar ang ledamots förfarande. Annette har svarat, se 
nedan utgående skrivelse 6. 
4/ SKK reg avd / Svar ang registreringsuppgifter på felfärgad pinscher.  
Svaret var att den är registrerad som felfärgad i bl a avelsdata men detta framgår inte 
på hunddata så Annette svarade och fick svaret att det skulle undersökas varför det 
inte syns där. Då vi idag inte fått svar så skriver Annette en påminnelse om detta. 
5 / SKK / Inbjudan till Rasklubbstorget på Hundmässa 2010.  
Christina har hand om detta. 
6/ SKK / Information om att domare Ove Germundsson avlidit 
7/ Pinschersektionen / Protokoll 7 & 8 2010 
8/ SKK / Disciplinbeslut ( ingen av våra raser är med) 
9/ SKK / Återkallat beslut gällande bruk-& jaktnärvaro för exteriördomare 
10/ XX / Önskan om att få utöka sitt domarregister med affen- & dvärgpinscher.  
Vi beslutade tillstyrka detta med tillägg av att vi önskar att Karin blir domare på alla 
våra raser i framtiden. 
11/ Affenpinscherklubben / Ang sina Stadgar.  
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Detta hänskjuter vi till mötet med våra rasklubbar imorgon den 3 oktober. 
12/ SKK UtstK / Ang en skrivelse de fått från utställare i Höganäs.  
Carina fick i uppdrag att svara med en redogörelse om vad som i hennes ögon skett. 
13/ SKK / Remiss om höjda domararvode.  
Vi beslutade tillstyrka denna önskan. 
14/ SKK / För kännedom om ”närvaroblankett för ext. domare vidarbetsprov” 
15/ SKK / Fråga om vår medlemsavgift för 2011.  
Eva uppdrogs att svara på detta. 
16/ SKK / Lista på uppfödare som meddelats ”Icke hänvisning”.  
En dvärgpinscheruppfödare fanns med på denna lista men då den inte var med på vår 
uppfödarlista så gjordes ingen åtgärd från vår sida. 
17/ Affenpinscherklubben / Protokoll per den 9/8-10 
18/ SKK / Inbjudan till AKC/ Eucanuba National Championship 
19/ SKK / Ny domare på Affenpinscher. 
20/ SKK / Ansökan till utställningar 2013.  
Utställningskommittén tar över detta ärende. 
21/ SKK / Info om kommande ”Tema för avelsråd” 2-3 april 2011 
22/ STOKK / Inbjudan kurs för utställningsansvariga 
23/ XX / Förslag till Hamiltonplaketten.  
Vi tyckte detta var ett bra förslag med en utmärkt presentation samt höga och meriter 
både mentalt, utseende samt sundhet så vi beslutade anta detta förslag och skickar 
vidare till SKK. Susanne var inte delaktig i beslutet. 
 
 

8. Utgående skrivelser 
1/ Till SKK DK ang felfärgad pinscher 
2/ Till SKK UtstK ang felfärgad pinscher 
3/ Till SKK registreringsavdelning ang felfärgad pinscher 
4/ Svar till XX ang ersättning för resa 
5/ Svar till XX ang vår syn på ledamots förfarande 
6/ Svar till XX på in 3 per 3 oktober 2010 
7/ Svar till SKK registreringsavdelning 
8/ Carina Andersson Rapp har skickat svar till SKK Utstk ang Höganäs (in 12 ovan) 

 
 

9. Domarkonferensen 
Alla kompendier är färdiga och ligger i tryckmaskinerna. 
I veckan som kommer skickas det tillsammans med övrigt material ut till domarna. 
Annette fick i uppdrag att förklara på hemsidan vad en domarkonferens är då många 
hundägare och uppfödare är upprörda över att de inte får vara med och lyssna på 
detta. 
Vi beslutade att SSPK säljer de raskompendier som rasklubbar inte vill åta sig att göra. 
Vi beslutade också att rasklubbarna får köpa dessa för 25:-/st av SSPK.  
Vi säljer dessa för 75:-/st och förhoppning är att alla rasklubbar ligger på samma pris. 

 
 

10. Rapporter 
A/ Dvärgschnauzerringen: Medlemmar är anmälda till bl a avelsråds- och 
ordförandeutbildning. Den obligatoriska mätningen är under sammanställning. 
Uppfödarmöten är inplanerade. Arbete pågår med samannonsering i Hundsport och 
ringen kommer delta på rastorget i Göteborg.  
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport 
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport 
D/ Pinschersektionen: Ingen rapport 
E/ Affenpinscherklubben: Klubbarbetet fungerar utmärkt! 
F/ Kommittéer:  
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Mentalkommittén: Frida rapporterade att MH på Lidingö den 9 okt är inställt pga av för 
få anmälningar men den 10 okt blir av. Annette rapporterade att SSPK:s MT på Öland 
fortlöpte utmärkt och 2 godkändes en pinscher och en dvärgpinscher. 
 

 
11. Bordlagda ärenden 

Inga denna gång 
 
 

12. Uppdragslistan 
Listan har betats av och nu innehåller den endast 4 uppdrag, ett av dem kommer att 
behandlas i eftermiddag på Mentalkommittémötet. 
 

 
13. Övriga frågor 

Susanne tog upp frågan om hur det nya BPH fungerar för våra raser men vi hade ju 
inte så mycket att prata om då vi ingen rapport fått om detta än. Mentalkommittén ska 
ta upp detta nu i eftermiddag rapporterade Annette så rapport om detta får bli till vårt 
nästa möte. 
 
 

14. Kommande möten 
3 oktober möte med rasklubbarna 11,00, i Stockholmstrakten 
10 november styrelsemöte i telefon 19,30 
8 december styrelsemöte på telefon 19,30 
15 januari 2011styrelsemöte samt möte med rasklubbarna 
16 februari styrelsemöte på telefon 19,30 
12 mars Fullmäktigemöte kl 12,00, lättare lunch från kl 11,00 
 

 
15. Avslutning 

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

 
 
 
Ordf. Åke Ericson Susanne Nilsson 


