
 
 
Protokoll nr 9 SSPK styrelsemöte 2011-10-15 i Kista. 
 
Närvarande: Åke Ericson, Carina Andersson Rapp, Susanne Nilsson, Eva 
Borg Broberg, Yvonne Elofsson, Christina Ling Larsson, Lisa Klang. 
 
 

1. Mötet öppnades av Åke som hälsade alla välkomna. 
 
2. Till justerare valdes Yvonne Elofsson att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
3. Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående protokoll godkändes efter ändring av Helene Andersson som ska ingå i 
utställningskommittén och inte i domarkommittén som det felaktigt stod i föregående protokoll. 
 
5. Inga AU-beslut. 
 
6. Ekonomi: Ekonomin ser mycket bra ut, Eva redovisade 200.000 kronor plus i dagsläget, men 
vi väntar in några fakturor t.ex Notisbladet, BEAM.  
Utställningarna: 92.000 kronor plus (där ingår 21.000 kronor som vi fått tillbaka på moms) 
Carina berättade om planering av utställningarna från 2014 som utställningskommittén börjar 
jobba med nu. 
Eva redogjorde också för problematiken med medlemskap och familjemedlem för utländska 
medlemmar. Beslutade att vi ska likställa rasringarnas bidrag för utländska familjemedlemmar 
till att vara detsamma som för svenska familjemedlemmar dvs 70 kronor. Vi beslutade att vi 
informerar om detta på hemsidan. 
 
Eva redogjorde också för hur samarbetet fungerade med SKK och SSPK när det gäller betalning 
till medlemskap. Det finns en fellista varje månad där medlemmar betalt för mycket, för lite eller 
till fel konto. Eva tar kontakt med SKK för att reda ut hur de agerar på fellistorna och hur vi ska 
hantera dessa. 
 
7. Inkomna skrivelser  
* Dvärgpinscherklubben: Nominering av förtjänsttecken i guld  
* SKK: Ansökan om utställningar 2014 
* XX: Svar på vårt svar ang examinatorer 
* XX & XX: varsitt brev för kännedom till Affenpinscherklubben gällande affenspinschers färger 
* XX: För kännedom till Affenpinscherklubben gällande Uppfödarlistan 
* Svenska Vinthundklubben: Provkommitté för LC. De vill att vi ändrar namn på vår SSPK LC 
Vinnare 
Beslutar att Annette tar ett alternativt namnförslag på aktiviteten. 
 
* XX: Nominering av förtjänsttecken i guld 
* Affenpinscherklubben: Förfrågan om Åke kan sitta ordförande på deras RAS möte 19 
november. 
Beslutade att Åke tackar för inbjudan och ämnar sitta som ordförande för RAS-mötet. 
Beslutet är enigt. 
* SKK: Senaste nytt i momsfrågan 
* SKK: Information om nya rutiner gällande medlemsstatistik 
* XX: För kännedom om meddelande till Pinschersektionen 
* Affenpinscherklubben: För kännedom om svaret till XX 



* Dvärgpinscherklubben: Förslag på konferens med bidrag från Arla Albin till alla raklubbarna 
Beslutade att skriva till rasklubbarna att de är välkomna att skicka två delegater från 
varje ras och avgiften kan betalas ur Arla Albins fond. 
* XX: Kopia av svar till Affenpinscherklubben i debatten om färger 
* Affenpinscherklubben: Vill prata med ordf. Åke privat angående debatt om färgerna på 
Affenpinscher. 
 
Utgående skrivelser 
 
* Svar till XX som uppmärksammade oss på en annons på Köpa Hund 
* Uppmanat XX att ta bort länken till SSPK lokalaktiviteter från sin annons på Köpa Hund. 
* Svarat XX angående examinatorer 
* Åke svarat XX 
* Åke skickat ett brev till Pinschersektionen angående detta med domarkompendiet som XX vill 
ha svar på. 
* Åke har svarat XX angående detta med domarkompendiet för Pinscher 
 
9. Uppfödarmedalj och förtjänsttecken: Bordlades 
 
10. Rapporter: Behandlas på rasklubbarnas möte senare idag 
 
11. Inga bordlagda ärenden 
 
12. Uppdragslistan - oförändrad 
 
13 Övriga frågor:  
Uppfödarlistan: Det har konstaterats felaktigheter i SSPKs uppfödarlista. Beslutar att ge 
Yvonne Kronstrand uppdrag att göra en revision av listan. Yvonne tar hjälp av respektive 
rasklubb om hon så önskar. Eva undersöker tillsammans med Yvonne Kronstrand hur vi ska öka 
kontrollen och förenkla uppdateringen av uppfödarlistan. 
Utställningsadministratörer: Carina önskar skicka två personer på en kurs till att utbilda sig till 
utställningsadministratörer. Kostnad 1.500:-/person. Beslutade att godkänna detta och Carina 
redogör mera ingående nästa möte. 
 
SSPK fullmäktige beslutades äga rum söndagen den 25 mars. 
 
13. Nästa möte – 24 november 20.00 på telefon. 
 
14 Avslutning – Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet: Lisa Klang 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Ordf. Åke Ericson  Yvonne Elofsson 


