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(3) Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 mars 2015 i Skepptuna 

 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, 
Carina Andersson Rapp, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Bodo Bäckmo,  
Frånvarande som meddelat förhinder: Annika Hultqvist, Veronica Lange 
Frånvarande som inte meddelat förhinder: Kikki Tiestö 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse vår ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Annelie Finnebäck valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 2 genomgicks och lades till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Inga denna gång 
 

6. Digital signatur 
Vi tog beslut om att i fortsättningen använda oss av digitala signaturer vid justering av 
våra protokoll 
 

7. Ekonomi 
Eva har svårt att få en överblick vad som ska komma in till vårt konto, hon har bett 
rasklubbarna om att få kopia på deras betalningsfiler från SKK. De som skickar filerna 
till oss är Dvärgpinscherklubben. Dvärgschnauzerringen betalar in varje månad de 
övriga klubbarna har hon inte fått någon respons ifrån så Eva kommer ta upp detta på 
fullmäktige. 
Vi hade diskussion om förrådet då månadsavgiften ökat. 

   
8. Exteriörbeskrivningsprotokoll 

Vi tog upp frågan om vi enbart ska använda SBKs protokoll och Bodo fick i uppdrag att 
tillskriva rasklubbarna om detta.  
 

9. Inkomna skrivelser 
 Domarförfråga som inte gick att se från vem, lämnad till Carina och Bosse. 
 

10. Utgående skrivelser 
 Inga denna gång  

 
11. Information från: 

 Dvärgschnauzerringen 
 Årsmötet har varit och ny styrelse är tillsatt. styrelsen har haft en planeringshelg med 
 styrelsemöte. Medlemsmöten och uppfödarutbildningar är planerade. 
 

Schnauzerringen 
Ronden är redan planerad till lördagen 23 maj i Vadstena. Vi genomför vår egen 
schnauzerutställning, men inom ramen för ett samarrangemang i SSPK. 
En dag med schnauzer planeras till hösten 2015 och för att låta hundägare prova på 
olika aktiviteter med sina schnauzrar 
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Årets hund Införs under 2015 i schnauzerringen där man tävlar mot andra schnauzrar i 
olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning m.m 

  
Dvärgpinscherklubben 

 Klubben har haft sitt årsmöte den 28 februari i Stockholm, med efterföljande
 föreläsning av Royal Canin detta gemensamt med Pinscher. 
 Styrelsen har haft 3 telefonmöten varav 1 ett konstituerande, samt ett extramöte. 
 Ny R.A.M. (Ras avel & mentalitet) grupp har utsetts. 

Tyvärr har Klubbens ordförande Göran Morfeldt nödgats avsäga sig sitt uppdrag pga 
hälsoskäl, även sekreteraren Marie D. Weis har valt att avgå. Valberedningen har 
påbörjat sitt arbete efter kontakt med SSK föreningskommitté. Styrelsen kommer att 
utlysa ett extrainsatt årsmöte, för val av ny ordförande samt 1 ledamot och mötet 
kommer att hållas i Vadstena lördagen den 23 maj. 

 
Pinschersektionen 

 3 styrelsemöten har de haft. De har en deltagare på SKKs avelsrådsutbildning i mars.  
 Planering för RAS arbete pågår. Planerat är KM i Viltspår, lokalombudsträffar runt
 om i landet, Mälarpinscher ska vara i Vadstena och arrangera MH i höst.  

 
Affenpinscherklubben 
Inget denna gång. 
 
Avelsgruppen 
Arbetet fortsätter med avelskonferenserna, endast 9 anmälda än till den 9 maj så mer 
PR behövs. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
De nominerade kommer presenteras på fullmäktige. 
 
Mentalgruppen 

 Medlemsmöte i mentalitetens tecken har varit den 22 mars i Veberöd.  
 
Notisbladet 
Tidningen är på tryckeriet. Redaktionen har skickat ut en lathund till SSK och berörda 
rasklubbar. 
 
PR/INFO gruppen 
Inget nytt. 
 
Föreningsgruppen 
 Gruppen kommer inte automatiskt att bestå av rasklubbsordförande fortsättningsvis. 
Gruppen har i uppdrag att se över för och nackdelar till att SSPK har fullmäktige 
vartannat år.  
 
Utställnings- & Domargruppen 
Jobbar vidare på utställningar 2016 och 2017. Efter frågor om den nya parklassen tog 
vi styrelsen beslut på att i i propositionen till fullmäktige om denna tävling föreslå en 
ändring till att de ingående hundarna i parklassen ska vara anmälda till utställningen. 
 
Årets Hund grupp 
Allt klart och presenteras på fullmäktige. 
 

12. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 
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13. Uppdragslistan 
 Inga på listan  
 

14. Övriga frågor 
Styrelsen utser Bodo Bäckmo till mötessekreterare på fullmäktige. 
Carina berättade lite om medlemsmötet i Veberöd den 22 mars. 
 

15. Avslutning 
Bosse tackade för ett trevligt och givande möte och för året som gått 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Annette Persson 
sekr. 
 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
ordf. Bo Skalin  Annelie Finnebäck 

 


