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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

(9) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 18 augusti 2010 
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Carina Andersson 
Rapp, Christina Ling-Larsson, Susanne Nilsson och Frida Tjernberg 
Frånvarande: Lisa Klang, Yvonne Elofsson, Monica Wogenius och Marie Holmberg. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Christina Ling Larsson valdes. 
 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 8 per 2010-06-30 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.  
 
 

5. AU beslut 
Inget denna gång 

 
 
6. Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. 
Beslut togs att inte betala tillbaka en anmälningsavgift för lägret då anmälan var 
bindande. 
Vi beslutade också att inte försäkra innehållet i SSPK:s förråd då vi ansåg att pengar 
inte kan ersätta de papper etc. som finns där. 
 
 

7. Inkomna skrivelser 
1/ SKK / Betr. Förslag för tilldelning av Hamiltonplaketten. Sista dag med förslag till oss 
i SSPK är den 30 november 
2/ SKK / Betr. Förslag till SKK:s Förtjänsttecken. Sista dag med förslag till oss i SSPK 
är den 30 november 
3/ SKK / Protokollsutdrag avseende redovisning a Länsklubbarnas IT fond 
4/ SKK / Protokollsutdrag avseende de nya införselreglerna som SKK reagerat mot 
5/ Dvärgpinscherklubben / 5 protokoll, konstituerande samt nr 1,2,3,4 2010 
6/ XX / Ang. ledamot som hotat. Vi diskuterade detta och Annette skriver ett svar. 
7/ XX / Ang obesvarat mail om lovad kör-ersättning för inställt MT 
8/ SKK / Nya domare på några av våra raser 
9/ AKK / Länsklubbarnas utställningsprogram för 2013 
10/ Lars Widén / Förfrågan om att få bli domare på våra raser. Vi beslutade att bifalla 
detta önskemål. 
11/ XX / ang ersättning för utebliven korning samma som 7 här ovan. Vi diskuterade 
detta och Annette skriver svar. 
12/ Affenpinscherklubben / Protokoll från årsmötet samt konstituerande,  verksamhets-
plan och röstlängd. 
13/ SKK / För kännedom om ny blankett för rapportering av hund som förvarats 
olämpligt i bil, bur etc 
14/ SKK / CS föredragningslista 
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8. Utgående skrivelse 
1/ Svar på inkommande 13 den 30/6 och vidaresänt till DS ringen 
2/ Svar på inkommande 15 den 30/6 
3/ Svar till inkommande 2 den 30/6 
4/ Svar till inkommande 7 den 18/8 om at vi i denna styrelse vet inget om detta och bett 
om att få se korrespondensen i detta ärende. 
 

 

9. Prissättning på felfärgad pinscher på SKK utställningen i Borås 
Vi fick redogjort för oss att denna hund förutom att den blivit prissatt med 1:a pris i ukl 
även är registrerad som brun med röda tecken, en färgvariant som inte finns på 
pinscher. Vi beslutade att Annette tillskriver utställnings- och domarkommittéerna samt 
registreringsavdelningen på SKK om detta. 
 
 

10. Domarkonferensen 
Fortfarande problem med en del kompendier men det är under kontroll. Vi beslutade 
att absolut deadline för att de ska vara klara är den 30 augusti. 
Då det uppstått problem med många av fotonen i kompendierna då det menas att de 
har för få pixlar och tryckeriet inte skulle kunna trycka dessa så får Åke i uppdrag att 
prata med Lisa och försöka komma fram till en lösning om detta. Flera av våra 
rasklubbar kan inte få fram andra foton än de som redan finns i kompendierna. 
 

 
11. Rapporter 

A/ Dvärgschnauzerringen: Här närmar sig Dvärgschnauzerdagen den 28 augusti i 
Karlskoga och uppfödarmöten är på gång. 
B/ Schnauzerringen: Ingen rapport 
C/ Dvärgpinscherklubben: De har deltagit på Stockholms hunddag. Rasspecialen är 
den 29 augusti med ca 70 anmälningar.  
D/ Pinschersektionen: RAS revideringen har precis startat upp. De rapporterar om att 
det är stora problem med ”atmosfären” inom klubben då många medlemmar använder i 
första hand facebook till att smutskasta och förtala uppfödare och ledamöter. Detta gör 
ju att medlemmar inte kommer vilja arbeta ideellt inom rasklubben och/eller SSPK. 
E/ Affenpinscherklubben: De har precis haft årsmöte samt sin specialutställning med 64 
affenpinscher anmälda. 
F/ Kommittéer:  
Domarkommittén: Har fortlöpande möten och ett av dem är imorgon den 19 augusti. 
Utställningskommittén: Carina rapporterade att det uppstått en del problem med 
Höganäsutställningen då det kommit in ca 260 anmälningar. Det har tillsatts en extra 
domare och då behövs ju fler ringsekreterare men allt kommer säkerligen vara löst när 
dagen kommer. 
Mentalkommittén: Frida rapporterade att det blir MH på Lidingö 7, 8, 16 och 17 oktober. 
7-8 är SSPK arrangör och de andra är Lidingö BK som arrangerar men vi kan få några 
platser på dem. Den 11 juni 2011 är det MT i på Södertälje BK. 
 

 
12. Bordlagda ärenden 

Det bordlagda ärendet från föregående möte flyttades till uppdragslistan då Yvonne 
som skulle undersöka frågan inte var med på detta möte.  

 
 

13. Uppdragslistan 
Allt under kontroll. Innehåller nu 8 uppdrag. 
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14. Övriga frågor 
Annette tog upp mejlet som Monica Wogenius skrev till styrelsen för att antal månader 
sedan om att hon på egen begäran ville avgå ur styrelsen pg av olika händelser. Åke 
tyckte hon skulle fundera på detta ett tag men då vi nu inget hört så får vi verkställa 
hennes begäran. Annette tar bort henne från hemsidan och meddelar på hemsidan om 
hennes avgång. Hennes mejladress tas också bort. 
 
 

15. Kommande möten 
2 oktober styrelsemöte 10,00 och olika kommittémöten 14,00, i Stockholmstrakten 
3 oktober möte med rasklubbarna 11,00, i Stockholmstrakten 
10 november styrelsemöte i telefon 19,30 
 

 
16. Avslutning 

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

 
 
 
Ordf. Åke Ericson Christina Ling Larsson 


