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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

(5) Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 juni 2015 i telefonen 

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

1. Mötets öppnande 
Bosse vår 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 4 genomgicks och lades till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
AU nr 4, 5 och 6 konfirmerades och lades till handlingarna. 
 

6. Ekonomi 
Alla rasklubbar förutom Schnauzer inkommer med betalningar. Avelskonferensen 
kostade klubben lite pengar men det finns kvar i den budgeterande kassan för nästa 
konferens i Västerås.  
Det är utbetalat i förskott till Utställningsverksamheten men ännu inget rapporterat. 
I övrigt har inte så mycket hänt med ekonomin. 

    
7. Inkomna skrivelser 

 1/ Dvärgschnauzerringen / Ang motion till SKK från medlem. 
 2/ XX / Ang en skrivelse till Dvärgpinscherklubben, Annette svarar X som fått svar från 
 Dvärgpinscherklubben via Maj Flodin 
 3/ Dvärgschnuzerringen / Information ang extra medlemskap 
 4/ Pinschersektionen / Undran över uppfödarlistan. Annette meddelar alla rasklubbar 
 att SSPK endast kommer ha kvar listan under 2015 och den kommer inte uppdateras 
 och fr o m 2016 får rasklubbarna ta handha den själva. Detta meddelas även på vår 
 hemsida. 
 5/ SKK / Ny exteriördomare på Affenpinscher och Dvärgschnauzer alla färger. 
 6/ SKK / Ang Dvärgpinschern som blev avstängd vid agilitytävling har det upphört  
 

8. Utgående skrivelser 
 1/ Svar till SKK remiss på förslag till nya Grundregler för SKK 

 
9. Information från: 

 Dvärgschnauzerringen 
 Vi jobbar på enligt plan som ligger med uppfödarutbildning och uppfödarmöten. 
 För övrigt söker vi fortfarande efter person som kan vara med i RAS gruppen. 

  
Schnauzerringen 
Ingen information från dem. 

  
Dvärgpinscherklubben 

 Vi har haft ett nytt årsmöte och invald till ordförande blev undertecknad Annette 
 Persson. 
 Vi har haft ett styrelsemöte efter det och ett AU är taget. 
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SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN 
 Ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

 Svensk Dvärgpinscher Vinnare hade 63 anmälningar och vi hade deltagare med i 
 rallylydnad, agility och lydnad, mycket skoj att vår ras visar framtassarna överallt. 
 Inplanerat är KM i viltspår som ska arrangeras i Värmland i slutet av augusti/början av 
 september. 
 Den 25 oktober är det föreläsning av Moa Persson i Täby, dit är alla SSPK medlemmar 
 välkomna.  

 
Pinschersektionen 

 Vi har haft 6 styrelsemöten. 
 KM i viltspår drog 10 deltagare, Mälarpinscher i Vadstena hade 31 hundar. 
 Vi jobbar på med RAS. 
 MH är inplanerat till den 18 oktober i Örebro och i mån av plats är alla SSPK raser 
 välkomna. 
 

Affenpinscherklubben 
  Den nya styrelsen fungerar bra. Vi har haft 5 st styrelsemöten detta år, varav 4 st med 

 den nya styrelsen 
  Våra funktionärsgrupper är kompletta och i full gång. Gruppen för  avelsrådgivning 

 förbereder för nästa års hälsoenkät och valphänvisningen är aktiv. 
  Gruppen för utställningar har kommit igång med planering för vår rasspecial i juli, 

 sponsorpriser samlas på hög och anmälningar kommer nu in så sakteliga. 
  Gruppen för information och PR avser deltaga vid Djurens Helg på Solvalla. 

 Montermateriel är klart. 
  Värvningsbrev sänds till nya affenägare, dvs till de som ej redan är medlemmar i vår 

 klubb. 
  Årets andra nummer av Affenbladet har distribuerats till medlemmar och 

 förberedelser för nästa nummer med deadline ca den 20 augusti är nu igång. 
 

Avelsgruppen 
Veronica berättade att planeringen inför Avelskonferensen den 27 september i 
Västerås fortsätter och kommer bli med samma upplägg som den i maj. Inbjuden 
föreläsare är Juha Kares från Finland. 
 
Hedersuppfödare-Seniorgruppen 
Frågor till de uppfödare som invalts är skickade men i dagsläget är endast 3 som svarat 
innan Notisbladets manusstopp. 
 
Mentalgruppen 

 Korning är genomförd i Falkenberg och där diskuterades detta med 
 exteriörbeskrivningsprotokollen och de inblandade kom fram till att vi har den vi har 
 kvar. Styrelsen beslutade att vi behåller och använder vår egen, Bo Skalin har den i 
 en gammal hårddisk så Bodo ska få den och se till att det trycks nya av den. 
 Bodo berättade efter sitt möte på SBK att MT håller på att revideras mest pga att det 
 blir lite väl mycket poäng för gripandet i del 1 av provet. Han berättade också att våra 
 raser fungerar bra på MT.  
 

Notisbladet 
Nr 2 av tidningen är på gång. Det kostnadsförslag som gjordes håller bra då vi nu fått 
räkningen på nr 1. Dörren hålls öppen för Affenpinscherklubben att komma med om de 
vill. 
 
PR/INFO gruppen 
Ett nytt förråd är på gång men då Christina inte var med denna gång så får vi höra mer 
nästkommande möte. 
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Föreningsgruppen 
 Den 26 juli på vårt fysiska möte med rasklubbarna ska Annelie informera om fördelarna 
med att ha fullmäktige vart annat år.  
 
Utställnings- & Domargruppen 
Våra 3 första utställningar detta år är genomförda med gott mod bland både oss i 
gruppen samt utställare trots regn, rusk, och blåst på alla tre. 
Nu till helgen är det Borås och vi hoppas då på bra väder. 
 
Årets Hund grupp 
Inget på gång denna årstid. 
 

10. Beslutslista 
Fanns att titta på. 
 

11. Bordlagda ärenden 
Fanns inga sådana ärenden. 

          
12. Uppdrag 

Bodo - översätta ISPU reglerna från tyska till svenska 
 

13. Övriga frågor 
Inga denna gång 
 

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


