SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(11) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 10 november 2010
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Yvonne Elofsson,
Susanne Nilsson, Carina Andersson Rapp, Lisa Klang, Christina Ling-Larsson och
Frida Tjernberg
Frånvarande: Marie Holmberg.
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Carina Andersson Rapp valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 10 per 2010-10-02 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inget denna gång
6. Ekonomi
Ingen rapport om detta då Eva inte hunnit göra klart bokföringen då det varit väldigt
mycket efter domarkonferensen. Hon återkommer med detta vid nästa möte.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK registreringsavdelning/ Svar att SKK dataavdelning jobbar på att det ska framgå
på hunddata att en hund är felfärgad.
Annette meddelade att detta framgår nu på hunddata
2/ Affenpinscherklubben / Ang sina stadgar och motioner år 2009
Detta tas upp på punkt 10 nedan.
3/ SKK DK / Svar på vår skrivelse om felfärgad pinscher, de rekommenderar UtstK att
stryka priset och tilldela 0-pris samt uppmärksamma domarna på färgfelet.
4/ SKK / Nya kritiklappar och bekräftelser trycks upp i och med de nya utst.
Bestämmelserna 2011. Precis som tidigare kan man beställa dessa hos SKK.
5/ SKK Tävlingskommitté / Svar med förklaring på skillnaden att få rapportkod A och en
hund som blivit avstängd för oacceptabelt beteende, alltså svar på mitt utgående brev 2
här nedan.
6/ SKK / Information om sista datum för Delegatanmälan och Motioner till KF 2011
7/ Bokningsbekräftelse av Kungsklippeskolan den 12 mars 2011
8/ Lägerkommittén / Önskar ersättning för att åka och titta ut nytt ställe att ha lägret på
Detta tas upp på punkt 9 nedan
9/ XX / För kännedom ang skrivelse om RAS till Pinschersektionen
10/ SSPK DK / Minnesanteckningar från deras möte 7 okt 2010
11/ XX / Missnöjd med svar från Pinschersektionen och vill ha hjälp från oss
Annette svarar X.
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12/ XX / Ställer sig till förfogande att arbeta i SSPK
Vi tackar för erbjudandet men måste tyvärr svara X att vi har idag inget uppdrag till Xe
men har detta i åtanke om något skulle dyka upp.
13/ SKK / Åter hänvisning för dvärgschnauzerkennel
14/ SKK / Inbjudan till ”Temautbildning för avelsfunktionärer” 2-3 april 2011.
Eva Borg Broberg ska gå på detta.
15/ XX / Önskar ett stödjande brev från SSPK för att ansöka om domarutbildning i SKK
Annette har svarat henne att det brev hon fått sedan innan kan användas även denna
gång.
16/ SKK / Avstängda utländska domare
17/ Dvärgpinscherklubben / Ang ungdomsmedlemmar
Detta är utrett och ändring är gjord på hemsidan.
18/ SKK / Ang den avstängda dvärgpinscher som åter får tävla
19/ SKK / Återtagande av beslut 81/2010
20/ SKK / Åter hänvisning för XX
21/ Dvärgschnauzerringen / Förslag till förtjänsttecken i silver
22/ Affenpinscherklubben / Protokoll per den 25 oktober 2010
23/ Pinschersektionen / Förslag till förtjänsttecken i silver och guld

8. Utgående skrivelser
1/ Till SKK registreringsavd / Eftersöker svar på tidigare skrivelse
2/ Till SKK Tävlingskommitté ang om varför en dp blivit avstängd direkt vid 1:a rappkod
A
3/ SKK DK / Ang att en felfärgad pinscher (samma som tidigare) åter igen blivit prissatt
4/ SKK UtstK / Vi vill att prissättningen ändras till 0-pris pga av felfärgad pinscher
(samma som tidigare)
5/ Åke har svarat Lägerkommittén att vi tar upp detta på nästa styrelsemöte då vi ska
diskutera lägerfrågan mer ingående.
6/ Åke har svarat Dvärgpinscherklubben att vi ska ta reda på mer fakta om deras
förfrågan om ungdomsmedlemskap
9. Familjelägret
Detta arrangemang diskuterade vi livligt då det inte var speciellt välbesökt 2010. Vi kom
fram till att lägerkommittén ska inlämna ett förslag hur de tänkt göra detta läger mer
attraktivt och dessutom ha med en budget så får vi behandla denna fråga vidare vid
nästa möte. Annette tillskriver de berörda.
10. Affenpinschers stadgar
Då detta varit upp tidigare i SSPK:s styrelse och godkänts så finner vi ingen anledning
att inte se till att detta beslut sanktioneras av oss.
Så härmed fastställer vi Affenpinscherklubbens stadgar med ändring under § 8 till
”Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och
kassör”.
11. SSPK:s Uppfödaremedaljer och Förtjänsttecken
Förslag har inkommit på förtjänsttecken från Dvärgschnauzerringen och
Pinschersektionen och vi beslutade att tilldela efter deras förslag. Inga förslag på
uppfödaremedaljer har inkommit.
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12. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Mycket aktiviteter på gång och flera ledamöter har varit på
utbildningar. Årsmöte ska de ha den 12 feb.
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport
D/ Pinschersektionen: Planering att ha sitt årsmöte den 13 feb. RAS-enkät ska skickas
ut de närmsta dagarna.
E/ Affenpinscherklubben: Klubben har full aktivitet och 1:a numret av Affenbladet 2010
är ute hos medlemmarna.
F/ Kommittéer:
Avelsansvarig: Eva har varit på avelsrådsutbildning steg 1. Till hösten 2011 är
meningen att hon ska kalla samman rasklubbarnas avelsansvariga för möten i detta
ämne.
Utbildning / Uppfödarkommittén: Carina kommer ha 3 Uppfödare- & Medlemsmöten i
januari och februari för att diskutera raskompendiet och de anteckningar hon gjorde i
samband med domarkonferensen. Detta kommer ut på hemsidan och i Notisbladet.
Utställningskommittén: Allt färdigt med utställningarna 2012 och det hålls på för fullt
med 2013. Ännu mer samarbete blir det med SKK länsklubbar nu 2011.
Vi beslutade att fr o m 2011 räcker med att få EXC på juniorer och veteraner för att få
konkurrera om Bästa junior resp. veteran som ska deltaga i våra finaler.
Domarkonferensen: Christina meddelade att i det stora hela var det väldigt mycket
positiva lovord om denna konferens. Vi fick stort beröm för välgjorda kompendier och
genomförandet av konferensen. Men en del domare tycket att det fanns ett par
uppfödare och andra utomstående personer inte borde lagt sig i diskussionerna.
Vi beslutade att alla i SSPK:s styrelse får hela kompendiemappen.
Beslut togs även i att köpa in 1000 ex av Dvärgschnauzerkompendierna.
Till sist beslutade vi att inköpa de blåa pärmarna som alla kompendier låg samlade i så
alla domare får hela mappen tillsänd sig.
Domarkommittén: Vi har erhållit deras minnesanteckningar.
Notisbladet: Nu är årets sista nummer i layoutslutskedet och många vill ha med
annonser så vi beslutade att detta nummer får utökas till 40 sidor.
13. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
14. Uppdragslistan
Annette & Eva har gett förslag på nya statuter men lite småjustering ska det bli och till
nästa möte ska en provräkning göras, så detta uppdrag finns fortfarande kvar på listan.
Vi har sett domarkommitténs minnesanteckning om bl a överseende av examinatorer
men vi har ännu inte fått in det som förslag så Carina fick i uppdrag att ta upp detta till
kommittén.
Så för tillfället finns totalt 4 uppdrag men alla dessa kommer vara klara innan
fullmäktige.

15. Övriga frågor
Carina meddelade att en av våra domare vill ha Notisbladet så Lisa tar med det namnet
i listan vid utskick.
Annette visade upp en ändring i statuterna på SKBV då det blir nya utställningsregler
2011, den kommer inlämnas som en proposition till fullmäktige.
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Annette hade uppdraget från Elisabeth att meddela ett ev datum för Lure Coursing
Vinnare 2011 men det förkastades då det krockade med andra aktiviteter på flera håll.
Förslag kom på den 23 – 24 juli istället.
16. Kommande möten
8 december styrelsemöte på telefon 19,30
15 januari 2011styrelsemöte samt budgetmöte med rasklubbarna
16 februari styrelsemöte på telefon 19,30
12 mars Fullmäktigemöte kl 12,00, lättare lunch från kl 11,00
17. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Carina Andersson Rapp
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