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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(5) Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 augusti 2014 i telefonen 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annelie Finnebäck, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, 
Bodo Bäckmo, Maria Landergård, Kikki Tiestö, Veronica Lange, Carina Andersson 
Rapp, Annika Hultqvist  
Frånvarande som meddelat förhinder: Marie-Christine Lindgren 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör) 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse 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 4 genomgicks och lades till handlingarna väntar endast på att Maria ska 
skicka denna vidare till Bosse för underskrift och sedan vidare till mig. 
 

5. AU beslut 
Inga denna gång. 
 

6. Ekonomi 
Den ser bra ut och nu har redovisning från utställningarna inkommit. 

   
7. Inkomna skrivelser 

 1/ XX / Ang Årets Veteran 
 2/ SKK, UtstK / Uppmaning om att rapportera till bestyrelsen alla avvikande händelser 
 på utställningar. 
 3/ SKK, DomarK / Fråga ang RAS kompendier på SKK hemsidan. Frågan har ställts 
 till våra rasklubbar, som svarat positivt. 
 4/ Anne-Chaterine Edoff / Förfrågan om att få utöka sitt rasregister med våra raser. 
 Frågan skickad till Domargruppen. 
 5/ STOKK / Inbjudan till kurs för blivande "CUA" 
 6/ SKK, SRD/ uppdaterat materiel till Handbok för utställnongsansvarige 
 7/ SBK / Revidering av SBK regelverk 
 8/ ISPU / Inbjudan till ISPU utställning och konferens. 
 9/ SKK / Nya domare på våra raser. 
 10/ SKK / Tillträdesförbud tills vidare på AKK arrangemang för Gregor Nemanic. 

 11/ Gina Ekström-Persson / Förfrågan om att få utöka sitt rasregister med våra 

 raser. Frågan skickad till Domargruppen. 
 

8. Utgående skrivelser 
 1/  Information från SSPKs föreningsgrupp (tidigare stadgegrupp) 

 
9. Rapporter 

 Dvärgschnauzerringen 
Vi jobbar för fullt nu med det allra sista till våran utställning Cupen. 
I år har vi vår Lydnads, Agility och Rallylydnadstävlingar ihop med de övriga 
rasringarna. 
Vi håller också på att arbeta fram ett förslag till nyhet eller informationsbrev 
till våra uppfödare.  
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

Schnauzerringen 
 Planeringen fortsätter med Ronden. Uppfödarmöten kommer genomföras vid 2 tillfällen. 
 RAS arbetet är i slutskedet. En Dag med schnauzer, prova på aktiviteter är planerad. 
 

Dvärgpinscherklubben 
Tyvärr har vi fått uppsägningar från uppdrag i Utställningskommittén from 2015. 
Vi har försökt att få igång aktiviteter, tyvärr för få deltagare trots att vi bjudit in SSPKs 
alla raser men vi har kört i alla fall. Föreläsning med Carina Andersson Rapp i Skåne 
hoppas vi kunna dra lite deltagare även här är SSPK`s alla raser välkomna. 
Vi har en ny webbmaster så en ny hemsida är under uppbyggnad och kommer att 
sjösättas senare i höst, då även en ny logga kommer att presenteras.  
Vi har fått två nya tjejer i Skåne som gärna vill anordna saker, så dessa kommer att 
ingå i en arbetsgrupp med våra träffombud i Stockholm & därmed byta namn till 
Aktivitetsombud. 
För övrigt arbetar just nu för högtryck vår Utställnings Kommitté med Rasspecialen, 
som tillsammans med SSPK`s alla raser går av stapeln om 10 dagar. 
 
Pinschersektionen 
Vi har haft 7 styrelsemöten. En ledamot har avsagt sig sitt uppdrag. 
Kontakt har återupptagits med Läkemedelsverket ang pinschers vaccinations-
komplikatoner. 
Planering av Mälarpinschern är i full gång. KM i Viltspår arrangeras den 4 oktober. 

 Aktivitetsläger i Backamo med prova-på aktiviteter och föreläsningar planeras att 
 genomföras den 13-14/9. 

 
Affenpinscherklubben 
 
 
Avelsgruppen 
Avelskonferensen genomförs endast en dag och då den 18 oktober. Veronica gick 
igenom förslag på dagsschemat. Vi beslutade att det ska kosta 375:- per person och 
då ingår lunch och kaffe. Vid förlust tas kostnaden ur Arla Albins Fond. 
Annette skickar vidare SKKs erbjudande om RAS arbetes hjälp till rasklubbarna och ber 
dem komma in med en person som tillsammans med en person ur denna grupp 
anmäler sig att möta upp med SKK avelskommitté omkostnader betalas av 
rasklubbarna själva. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Inget nytt då vi väntar på medlemsförslag som ska ingå och detta ska vara inne först 
den 30 oktober. 
 
Mentalgruppen 
Inget nytt denna gång. 
. 
Notisbladet 
Då det inte finns något arkiverat från gamla redaktörer så har Tina lite svårt att veta vad 
som gjorts och hur det ska vara. 
Kikki eftersöker kostnadsunderlag för Notisbladet som Eva lovat skicka först därefter 
kan gruppen arbeta för att få en billigare tryckningskostnad. 
Ny fodersponsor har anmält sig men då Carina (utstälningsansvarig) också har en så 
tar hon kontakt med Tina för att reda ut vad som blir bäst för oss. 
Då deadline, som måste följas men inte riktigt görs så ska Tina göra en skrivelse som 
Annette vidarebefodrar ut till alla rasklubbar samt styrelse.  
 
PR/INFO gruppen 
Inget på gång förrän i slutet av denna månad då uppföljande kontakt ska ske med 
kontaktombuden och senare i höst blir det mycket arbete inför rasklubbstorgen.  
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 
Föreningsgruppen 
Telefonmöten har det varit och uppstart av "Handboken" är på gång. 
Information av de nya medlemsreglerna inför 2015 är skickat per mail och snigelpost till 
de som inte har någon rastillhörighet idag. 
 
Utställnings- & Domargruppen 
Vi har fått foderföretaget Lupus som huvudsponsor. 
Helene Andersson har avsagt sig allt arbete inom gruppen och Malin har sagt att hon 
vill dra ner på sin verksamhet men finns behjälplig. 
Vi i styrelsen beslutade att ALLA i denna grupp ska genomgå CUA utbildning som 
bekostas av SSPK.  
 
Årets Hund grupp 
Marie-Christine som inte var med på detta möte har skickat in förslag på ändringar i 
statuterna men vi tar upp detta på nästa möte då hon förhoppningsvis är med. 
 

10. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 

          
11. Uppdragslistan 

 Inga på listan  
 

12. Övriga frågor 
Carina visade på problem med att dvärgschnauzer ägare har svårt att säga rätt namn på 
sin ras och då blir det fel bl a när de ska anmäla på våra utställningar. Många  
dvärgschnauzer ägare och uppfödare säger schnauzer om sin ras och då hamnar nya 
ägare i rasen på fel ras. Uppmaning till våra uppfödare, säg rätt rasnamn när ni pratar om 
rasen. 

 
13. Nästa möte 

 5 oktober fysiskt möte med våra rasklubbar kl. 10,00, plats meddelas senare. 
 

14. Avslutning 
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annette Persson 
sekr. 
 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
ordf. Bo Skalin  Carina Andersson Rapp 


