SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(4) Protokoll fört vid styrelsemöte i telefon den 12 april 2012
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Eva Borg Broberg, Lisa
Klang, Christina Ling-Larsson, Frida Tjernberg, Bodo Bäckmo
Frånvarande: Margareta Skogsberg, Monica Håkansson, Cathrine Eklöf

1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Bodo Bäckmo valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Både protokoll 3 och konstituerande protokoll förelåg i justerat skick så de gick igenom
och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga denna gång
6. Ekonomi
Eva berättade att ekonomin är bra och vi ligger på plussidan.
Vi beslutade följande se under punkten Övriga frågor:
F/ Annette beställer Förtjänsttecken i silver.
G/ Rosetter ska inköpas till varje rasvinnare samt den totala vinnaren på SM i Viltspår.
I/ Att bjuda in Mia Helgesson att föreläsa om Stress på hund i Värnamo den 26 maj.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Avgifter internetanmälan och katalog för PC
8. Utgående skrivelser
1/ Skickat ansökan till ISPU 26/3
2/ Skickat in styrelse- och funktionärsmall till SKK 27/3
3/ Skickat klubb- & kontakt information till SKK 3/4
9. ISPU
Bosse berättade att en av anledningarna som gjorde att vi gick ur för många år sedan
var att vi inte fick anordna ISPU utställningar. På fullmäktige togs frågan upp och
flertalet var för att vi ska gå med igen så ansökan är inskickad och vi väntar svar från
ISPU ledningen. I augusti är det ISPU möte i samband med deras utställning i Estland
så vi beslutade att Bosse ska närvara där.
10. Val av kommittéer
Vi gick igenom våra kommittéer och gjorde en del ändringar samt beslutade att
tillsätta följande personer i de olika kommittéerna: Marie-Charlotte Eriksson i
Utställningskommittén, Christina Ling-Larsson i PR/Info kommittén, Annelie Finnebäck
i Utbildningskommittén och Bodo Bäckmo i Mentalkommittén. Annette uppdaterar
hemsidan med detta.
11. Klubbmästerskap i lydnad och rallylydnad
Annette förslog den 1 juli i Borås men Frida ska se över om det går att anordna i
samband med vår jubileumsdag den 21 juli i Upplands-Bro. Frågan tas upp på nästa
möte.
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12. Rapporter
Dvärgschnauzerringen: De har precis haft möte och allt fungerar bra.
Schnauzerringen: Utvärdering av hälsoenkäten är igång. Revidering av RAS fortgår.
MH beskrivning är inplanerad till den 16 september. Styrelsen inplanerar flera
arrangemang under året.
Dvärgpinscherklubben: R.A.M gruppen arbetar med att färdigställa RAS. (har fått osignerat
årsmötesprotokoll samt justerad valbilaga)

Pinschersektionen: Medlemsmöte med Lars Fält den 13 maj och planeringen inför
Mälarpinscherns 25-års jubileum pågår. (alla protokoll för 2011 inkomna)
Affenpinscherklubben: Ingen rapport.
Utställningskommittén: Trenden visar att anmälningssiffrorna går neråt.
Mentalkommittén: Flera uppfödare MH är inplanerade runt om i landet.
13. Bordlagda ärenden
Inga denna gång
14. Uppdragslistan
Den gick igenom men inget nytt lades till
15. Övriga frågor
A/ Bodo hade ett bättre förslag på våra telefonmöten istället för Skype, återkommer med
detta på vårt nästa möte.
B/ Gruppen som ska arbeta med ändringar i våra stadgar ska innehålla en representant
från varje rasklubb då alla våra stadgar ska gås igenom. Mer om detta gås igenom på
nästa möte då ordföranden från varje rasklubb kommer vara med.
C/ Vi uppdrog till Utbildningskommittén att anordna en kurs i föreningsteknik i förslagsvis i
Stockholm och Göteborg.
D/ Avelskommittén uppdrogs att se över valphänvisningsreglerna inom våra rasklubbar.
E/ Ett förtjänsttecken har gått sönder vid frakten så ett nytt kommer skickas ut.
F/ Annette beställer fler förtjänsttecken i silver, se beslut under ekonomi.
G/ Frida är i full gång med att formulera statuter till SM i viltspår och vi skänker rosetter dit,
se beslut under ekonomi.
H/ Då det nu kan kryssas i diagnos PHTVL grad 1 på de nya ögonprotokollen av en del
veterinärer och andra inte om det finns pigmentfläckar eller pigmentprickar så ska Annette
tillskriva SKK Veterinärmedicinska avdelning för att få veta varför det är så.
I/ Annette föreslog att vi ska bjuda in Mia Helgesson att föreläsa om Stress på hund till
Värnamo den 26 maj, se beslut under ekonomi.
J/ Lisa tog upp en fråga hon fått ang presentera uppfödare som ger gåvomedlemskap till
sina valpköpare i Notisbladet. Idén är bra men då vi inte kan se vilka det är kan vi inte
presentera dem men Lisa uppdrogs att lägga in en uppmaning till uppfödarna att göra
detta.
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K/ Frågan om vi ska lägga ut raskompendierna på vår hemsida i PDF kom upp och vi tar
upp denna fråga på vårt nästa möte.
16. Nästa möte
1 juni kl 12,00 i Norrköping
17. Avslutning
Bosse tackade alla för ett trevligt och givande möte

Vid protokollet:

Sekr. Annette Persson

Justeras:

Justeras:

Ordf. Bo Skalin

Bodo Bäckmo
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