SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte den 5 oktober 2014 i Kista
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård,
Kikki Tiestö, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist
Frånvarande som meddelat förhinder: Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren,
Bodo Bäckmo, Veronica Lange
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör), Maj Flodin (DP), Hans Pettersson (AP), Lisa
Almqvist (P)
1. Mötets öppnande
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Annika Hultqvist valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 5 genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga denna gång.
6. Ekonomi
Den ser bra ut och ligger på plussidan.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK/ Ny domare på Pinscher
2/ SKK/ Inbjudan till Rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa. Vidareskickat till
PR/Info gruppen som svarat på detta.
3/ SKK/ Angående den kommande Specialklubbskonferensen i februari 2015.
4/ SKK/ Lista över Länsklubbarnas utställningar 2017 finns utlagt på SKK hemsidan.
5/ SKK/ Påminnelse om att den 1 oktober låser SKK utställningsprogrammet för 2015.
6/ SBK/ Regelrevidering samt ansökan ang Rallylydnad, senast datum för tävling 1 juli 31 dec är den 15 mars 2015.
7/ SKK/ Frågeformulär från arbetsgruppen för den framtida utställningsverksamheten.
Dessa frågor besvarades av alla tillsammans efter mötet idag och Annette fyller i digitalt
och skickar in.
8/ SKK/ Förfrågan angående medlemsavgifter för 2015. Vidareskickat till rasklubbarna
som själva har hand om det från 2015.
8. Utgående skrivelser
1/ Skickat svar till SKK att det är OK att lägga ut våra raskompendier på SKK
hemsidan.
9. Information från:
Ordförande Bo Skalin tycker vi i styrelsen skött våra uppdrag så väl att han önskar att
alla ska sitta kvar nästa mandattid och bad oss fundera på detta.
Dvärgschnauzerringen
De ska snart ha ett fysiskt styrelsemöte. Valphänvisaren har avsagt sig sitt uppdrag och
funderingar finns på att tillfråga någon utanför rasklubben och som inte har rasen.
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Schnauzerringen
Alla nöjda med hur Ronden arrangerades. KM i SSPK Rallylydnad blev vår medlem
Sylvia Johansson, GRATTIS! Det är ett lågt deltagarantal till uppfödarmötet den 19
oktober.
Dvärgpinscherklubben
Mycket anmälningar var det till SDPV. Föreläsningen med Carina Andersson Rapp i
Skåne hade måttligt med deltagare. Klubben startar på försök en FB sida där
medlemmar själva kan starta egna träffar runt om i landet. Årsmötet är preliminärt satt
till den 28 feb 2015.
Pinschersektionen
Aktivitetslägret den 13 - 14 sept var mycket omtyckt och välbesökt. KM i viltspår blev
inställt pga få anmälningar. Många från styrelsen avsäger sig sina uppdrag nästa år.
Lokalombuden är aktiva. Planering för årsmötet är igång.
Affenpinscherklubben
Stabil styrelse och väldigt aktiv klubb. Åsmöte och plats är bestämt. Rasspecialen är
genomförd med bra respons och deltagarantalet var 11% av alla affenpinscher i landet.
Anatominföreläsningen med Nina Karlsdotter drog 10-talet medlemmar från hela SSPK.
Kurser i ringträning, hundvård och trimmning är planerat.
Avelsgruppen
68 medlemmar är deltagarantalet till Avelskonferensen nu den 18 oktober.
Dagsschemat är lite justerat, En goodiebag är framtagen.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Alla rasklubbar ska inkomma med namnförslag till nomineringar att ingå i gruppen.
Annette skickar ut att styrelsen vill ha dessa namnförslag tillsammans med övriga
nomineringsförslag den 31 oktober.
Mentalgruppen
Vi beslutade att betala för Bodos omkostnader att vara med på SBK:s mentalkonferens
den 8-9 november 2014.
Notisbladet
Gruppen har haft ett möte och gått igenom tidningen. De har skickat efter offert till ett
förlag i Tyskland. Deadline inför julnumret är ändrat till den 10 november.
PR/INFO gruppen
Christina har anmält oss till rastorget på Stockholms Hundmässa endast
Affenpinscherklubben har valt att ha en egen monter. Även anmälan till My Dog är
inlämnad och där kommer alla raser finnas i montern. Alla som representerar raserna
får på papper hur de ska förhålla sig till de besökare.
Föreningsgruppen
Rasklubbarna utom Affenpischerklubben som sköter sin medlemshantering själva, har
tecknat egna kontrakt med SKK. Medlemskapansökan via elektronisk länk ska tas fram.
Kontraktskrivning om uppfödareregistret som SSPK har hand om ska göras inom kort.
Utställnings- & Domargruppen
Malin Gabrielsson och Helen Andersson har avsagt sig sina uppdrag i gruppen och
avtackades med blommor i finalringen i Högbo av Annette och Carina. Nya i gruppen är
Annette Persson och Annika Hultqvist och beslut togs att dessa ska gå CUA
utbildningen arrangerat av SMÖKK i Lenhovda den 15-16 november bekostat av SSPK.
Annette som är ringsekreterare i första hand och Annika i mån av plats då det är endast
en från varje specialklubb som bereds plats.
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Parklass införs från 2015 på våra utställningen. Barn med hund tävlingen ska
uppmärksammas mer i slutet av året.
Affenpinscherklubben måste ha en medlemslista som BEAM får ta del av vid
medlemskoll på våra utställningar, detta gör även att denna ras kommer ha ett annat
tidigare anmälningsstopp att övriga raser i vår klubb då de inte kommer kunna anmäla
via SKK internetanmälan.
2017 är det 70 års jubileum och planering är igång för fullt för ett samarrangemang för
hela SSPK.
Årets Hund grupp
Se till att annons om Årets Hund tävlingen inkommer i Notisbladet.
10. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
11. Uppdragslistan
Inga på listan
12. Övriga frågor
Fullmäktige blir den 29 mars men plats återkommer vi med.
Från 2015 ska en Beslutslista upprättas.
Förslag kom om att ha färre utställningar per år.
KM i lydnad och rallylydnad kommer förläggas i Höganäs fram till någon annan vill och kan
åta sig att arrangera detta på annan plats i landet.
13. Nästa möte
26 november i telefonen kl. 19,00
11 januari tillsammans med rasklubbarna och valberedning kl. 10,00 plats ej klar
29 mars 2015 Fullmäktige kl. 12,00 plats ej klar
14. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte.

Vid protokollet:

Annette Persson
sekr.

Justeras:

Justeras:

ordf. Bo Skalin

Annika Hultqvist
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