SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(2) Protokoll fört vid styrelsemöte på telefon den 23 februari 2012
Närvarande: Åke Ericson, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Lisa Klang, Christina
Ling-Larsson, Susanne Nilsson, Frida Tjernberg, Carina Andersson Rapp och Annika
Hedén Bengtsson
Frånvarande: Catharina Alwall Svennefelt och Yvonne Elofsson
1. Mötets öppnande
Åke vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Eva Borg Broberg valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Förelåg i justerat skick och lades till handlingarna.
5. AU beslut
AU beslut tagna den 31 januari och den 1 februari 2012 konfirmerades.
6. Ekonomi
Eva gick igenom budgeten inför fullmäktige och berättade att revisionen är klar.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Tackar för listan om våra exteriörbeskrivare.
2/ PSK, Tyskland / kopia på brev till SKK ang bruna pinscher samt översättning från
XX.
3/ XX och XX / 2 st motioner till fullmäktige.
Se svar under punkten Fullmäktige och dess handlingar
4/ SKK / Ang BPH.
5/ XX, Pinschersektionen / Ang SSPK representant.
Detta är utrett under veckan som gått så det lades till handlingarna.
6/ SKK / Info om exteriördomarkonferens 2015.
7/ XX / Ansökan ur Arla Albins gåva.
Tyvärr uppfyller inte ansökan kriterierna för att erhålla medel ur denna gåva.
8. Utgående skrivelser
1/ Skickat lista på SSPK:s exteriörbeskrivare till SKK
2/ Åke svarat XX, Pinschersektionen
9. Fullmäktige och dess handlingar
Vi gick igenom alla handlingar och det som saknas i dagsläget är Mentalkommitténs
rapport till verksamhetsberättelsen. I övrigt är allt klart och kommer skickas ut senast
den 4 mars som våra stadgar säger av sekreterare Annette Persson till alla ordinarie
delegater.
Vi tog även upp och diskuterade de 2 motionerna som kommit in men av olika
anledningar yrkade vi på avslag för båda två.
10. Året Hund
Frida har allt klart med dessa utmärkelser och de presenteras på fullmäktige, brev med
inbjudan om att deltaga på fullmäktige och mottaga rosetter skickas ut av Annette.
11. Rapporter
A/ Dvärgschnauzerringen: Inget att rapportera då årsmöte nyligen varit.
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B/ Schnauzerringen: De håller på med RAS arbetet. Årsmötet har varit. De ska ha en
workshop den 26 feb för översikt av verksamhetsplanen 2012 samt
ansvarsfördelningar. Där kommer bl a frågan om aktivare lokalombud samt mer
samarbete mellan rasklubbarna diskuteras. Jag har fått kopior på alla signerade
protokoll 2011 samt januari 2012.
C/ Dvärgpinscherklubben: Ingen rapport
D/ Pinschersektionen: Inget att rapportera mer än att de haft årsmöte.
E/ Affenpinscherklubben: De har nyligen haft årsmöte där de bl a godkände en
avelsfonds statuter med eget sparkonto till detta konte har "till avel öronmärkta pengar"
flyttats.
F/ Kommittéer:
Utställning- & Domarkommittén: Carina berättade om kommande aktiviteter under detta
jubileumsår, SSPK 65 år! Info om detta kommer på hemsidan.
Anteckningar från domarkommitté mötet den 24 jan-12 där går att läsa om deras arbete
som är i full gång med domarinbjudningar.
Avelskommittén: Möte är fortfarande på gång, de har inte hittat en dag som alla kan.
12. Bordlagda ärenden
Vi har tagit AU beslut om ärendet om att att höja avgifterna med 15:-, se protokoll AU 1
2012
13. Uppdragslistan
Propositionen ang stadgeändring är klar och vi lade till ett par uppdrag till styrelsen som
kommer efter fullmäktige 25 mars.
14. Övriga frågor
1/ Christina kontaktar XX om hon kan berätta på fullmäktige hur SKBV reglerna kom till.
2/ Efter en tidigare önskan beslutade vi att ändra namnet Lure Coursing till Lure Racing.
3/ Christina berättade att vi fått 2 nya lokalombud i Göteborg med omnejd.
4/ Frida berättade att vi har SM i Viltspår på gång inom klubben och hon fick i uppdrag att
kontakta XX och be henne göra förslag på statuter för detta. SM:et kommer
genomföras i Sundsvallstrakten i augusti månad.
5/ I vårt arbete att få mer samarbete mellan oss och alla rasklubbar fick Christina i uppdrag
att ta fram ett förslag om detta inför vårt arbete med rasklubbsmontrar i Stockholm och
Göteborg.
15. Nästa möte
25 mars 2012 kl 9,30 i Skepptuna
25 mars 2012 Fullmäktigemötet i Skepptuna
16. Avslutning
Åke tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Åke Ericson

Eva Borg Broberg
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