SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 april 2015 i telefonen
Närvarande: Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina
Andersson Rapp, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Annika Hultqvist,
Veronica Lange, Maria Stelin
Frånvarande som meddelat förhinder: Bo Skalin, Bodo Bäckmo

1. Mötets öppnande
Annelie vår vice ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Maria Stelin valdes
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 3 genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
AU nr 3 konfirmerades och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
Då vår kassör Eva inte var med på detta möte så bordlade vi detta till nästkommande.
Annelie kontaktar Eva för att höra om betalningslistor kommer in från våra rasklubbar.
7. RAS grupp
Annette ber rasklubbarna att inkomma med en person som sitter med i denna grupp.
OBS! det behöver inte vara någon ur deras styrelser utan en person som är kunnig i
detta med RAS. Sista datum för svar ska vara den 31 maj 2015.
8. Notisbladet, kontakt till SSPK och utställningar
Annette ombesörjer att kontaktuppgifter till SSPK (Ordförande, sekreterare och kassör)
samt att våra utställningar med de nyheter som gäller nu från 2015 inkommer till
Notisbladet.
9. Inkomna skrivelser
1/ XX / Förfrågan om varför inte XX kennel fick Uppfödarmedalj
2/ XX / Motfråga på mitt svar på ovanstående fråga
3/ XX / Ang publicering vad hon tycker är en annons i Notisbladet om en privat
tillställning
4/ Affenpinscherklubben / Med förfrågan om SSPK vill ha information i Affenbladet.
Annette skickar samma underlag från SSPK som till Notisbladet.
5/ SKK / Dvärgpinscher som blivit avstängd från all tävlingsverksamhet för oacceptabelt
beteende på agilitytävling
10. Utgående skrivelser
1/ Svar på XX båda skrivelser
2/ Skickat in namn på våra delegater och suppleanter till SKK fullmäktige
3/ Annelies svar till XX
11. Information från:
Dvärgschnauzerringen
Vi jobbar på enligt föregående rapport.
Det som är jobbigt och som vi får otroligt mycket synpunkter på är att uppfödarregister
trimlista och valphänvisning inte fungerar tillfredställande pga ett så långvarigt krångel
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med databaserna. Vårt omplaceringsombud har valt att sluta dessutom pga detta.
Vi är positiva till avelskonferenserna och skulle vilja få förfrågan om det finns något som
vi som rasklubb skulle vilja ta upp eller bidra med. Vi funderar också på att kunna
bekosta konferenserna till våra avelsfunktionärer som utbildning. Vidarebefordrar ett
mail som kommit till oss där avsändaren har mycket synpunkter på avel och
bestämmelser. Skulle vilja att SSPK tar en titt på det och vilka funderingar som finns.
Kan det ev tas upp på en avelskonferens?
Då detta mail kom så sent så bordlägger vi detta till nästkommande möte så vi alla i
styrelsen kan läsa igenom förslagen. Annelie och Carina fick huvuduppdraget för
ärenden.
Schnauzerringen
Ingen information från dem.
Dvärgpinscherklubben
Det som Dvärgpinscherklubben idag kan meddela är att styrelsen jobbar på
efter bästa förmåga.
Pinschersektionen
Pinschersektionen har till dagens datum genomfört 4 ordinarie styrelsemöten varav 1
konstituerande. Protokollen publiceras på sektionen hemsida efter justering.
Vi har haft ett face to face möte denna helg 18--‐19 april.
Planering för arbetet med RAS pågår.
Vi arbetar med att hitta olika vägar för att nå ut till alla medlemmar genom olika
forum/medier.
Vi uppmanar medlemmarna via Facebook att gå på Avelskonferens som är den 9 maj.
Vi planerar Sektionens Klubbmästerskap i Viltspår kommer att ske den 14 maj i
Hallstahammar. Sista anmälningsdag är den 1 maj.
Lokalombuden genomför träffar runt om i landet.
Anmälningar till Mälarpinschern har börjat komma in. Sista anmälningsdag är 1maj.

·

·

·

Affenpinscherklubben
Vid vårt årsmöte tillträdde en delvis ny styrelse. Ny ordförande – Nina Karlsdotter –, ny
vice ordförande – Yvonne Larsdotter –, ny kassör – Helen Sjöblom - samt ny suppleant
– Inez Fryklöf. Med andra ord inga problem att fylla vakanser i Affenpinscherklubben
Vid en gemensam heldag i mars för arbete och beslut fastställdes årets
Avelsrådgivning/valphänvisning, framtagande av hälsoenkät inför under 2017 aktuell
RAS-revidering, en utgivningsplan för vår klubbtidning Affenbladet om 4 nr per år, plats
och datum inkl. domare och ringsekreterare till klubbens inofficiella rasspecial samt
plats, datum och innehåll för kommande årsmöte i feb. 2016, en genomgång av
klubbens hemsida för uppfräschning av en del innehåll, mm.
Årets första nummer av Affenbladet färdigställdes under feb/mar och distribuerades till
medlemmar i mitten av mars. Insamling och produktion av artiklar/bilder pågår nu för
fullt för kommande nummer.
Jakten efter årets sponsorer har inletts framgångsrikt då en handfull redan är klara.
Avelsgruppen
Veronica berättar att de haft telefonmöte och att allt flyter på inför avelskonferensen nu
den 9 maj. För en vecka sedan var det 30 anmälda. Förfrågan från andra nordiska
länder har kommit om detta skulle kunna samarrangeras. Det är även påbörjat arbete
inför konferensen den 27 september i Västerås.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Maria L. föreslog att vi ska ta fram en plakett eller dylikt med SSPK loggan samt att det
står skriver Hedersuppfödare på den. Annette fick detta uppdrag.
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Mentalgruppen
Bodo inväntar besked från ny dvärgpinscherstyrelse om eventuellt en genomgång av
rasens mentalstatistik.
Notisbladet
Redaktionen vill ha in material från rasklubbar och SSPK denna vecka men
manusstoppet i övrigt är den 6 juni.
En lathund är gjord och utskickad.
PR/INFO gruppen
Christina fick uppdraget att titta över vårt förråd samt ev hitta något nytt.
Föreningsgruppen
En handbok är på gång. Maj och Annelie kommer ha ett fysiskt möte i Vadstena.
Utställnings- & Domargruppen
Annette och Carina har i helgen varit på SKKs seminarie för Domare- &
Utställningsansvariga, mycket lärorikt. Carina berättade lite om vad som gjordes där.
Vi kommer hädanefter att på våra utställningar ha doping- och färgkit med på våra
utställningar för att kunna ta prover. Detta kommer också att stå med som information i
våra PM.
Vi beslutade att köpa en chipläsare/scanner till klubben. Annette och Carina fick det
uppdraget.
Det är ca 190 anmälningar till Hässleholm.
Årets Hund grupp
En missad hund har det tyvärr varit. Det var en hund som hade fått bekräftelse på sin
anmälan men efter att ägaren hörde av sig och så lades den in i listan. Den mänskliga
faktorn var framme vi ber om ursäkt för detta.
12. Beslutslista
Fanns ingen att gå igenom denna gång.
13. Bordlagda ärenden
Fanns inga sådana ärenden.
14. Uppdrag
Bodo - utreda frågan om exteriörprotokoll för korning
Bodo - översätta ISPU reglerna från tyska till svenska
15. Övriga frågor
Inga denna gång
16. Avslutning
Annelie tackade för ett trevligt och givande möte.
Vid protokollet:

sekr.Annette Persson

Justeras:

Justeras:

vice ordf. Annelie Finnebäck

Maria Stelin
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