SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

(5) Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 augusti 2017 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp,
Christina Ling-Larsson Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren,
Anmält frånvaro: Maria Stelin, Emelie Jacobsson, Irja Åberg, Bodo Bäckmo
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör)

1. Mötets öppnande
Annelie vår ordförande hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Marie-Christine Lindgren valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll.
Protokoll 4 genomgicks och väntar på slutlig signering efter detta så läggs det till
handlingarna
5. AU beslut
3 AU protokoll genomgicks och konfirmerades av styrelsen
6. Ekonomi
Allt är under kontroll.
7. Inkomna skrivelser
1/ SKK / Ang avstängd dvärgschnauzer i avvaktan på utredning
2/ SKK / Bifallit Dvärgpinscherklubbens bidragsansökan för ett medlemsmöte om
mentalitet
8. Utgående skrivelser
Inga denna gång
9. Information från:
Ingen information från rasklubbarna.
Avelsgruppen
Ingen information
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
Maria uppdrogs till oktobermötet att komma med ett förslag på aktivitet och kostnad.
Mentalgruppen
Ingen information.
SSPK-Nytt
Ska komma ut inom kort.
PR/INFO gruppen
På Stockholms Hundmässa får vi en lång monter om alla våra rasklubbar är med och
då för 500 kr per rasklubb.
Helena sammanställer regler för montern och när Christina fått det så tar hon upp
dessa i styrelsen.
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Föreningsgruppen
Ingen information.
Utställningsgruppen
Allt under kontroll men tyvärr lite lägre anmälningssiffror detta år.
Vi diskuterade om att lägga ner KM i lydnad och rallylydnad på grund av för få anmälda
hundar, vi bordlade den frågan till oktober.
Eva på Höganäs BHK kommer hjälpa oss med att ändra i KM statuterna så de stämmer
med de nya reglerna. Hon återkommer med dem och vi får ta ett AU på det.
Annelie och Bosse får i uppdrag att hitta en ny utställningsadministratör, de presenterar
detta nästa möte.
Årets Hund grupp
Annette ser till att de nya statuterna kommer ut på hemsidan.
Göra en checklista i januari så allt fungerar vid fullmäktige vid prisutdelningen.
Carina ska göra en lista hur ställningen är på SSPK tävlingarna och Annette lägger ut
det på hemsidan.
10. Övriga frågor
Inga denna gång
11. Avslutning
Annelie tackade för trevligt möte och önskade oss en fortsatt fin kväll.

Vid protokollet:

Annette Persson, sekreterare

Justeras:

Justeras:

Annelie Finnebäck, vice ordförande

Marie-Christine Lindgren
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