SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

(6) Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2018 i Västerås
Närvarande: Bo Skalin , Annette Persson , Annelie Finnebäck, Maria Landergård . lrja
Åberg , Bodo Bäckmo, Marie-Christine Lindgren , Maria Stelin , Christina Ung-Larsson
Adjungerad: Eva Borg Broberg (vår kassör) , från punkt 13 kom lnez Fryklöf AP ,
Catharina Holmberg Kivinen DP, Pernilla Fahlen P
Ej närvarande: Katja Koho, Carina Andersson Rapp

1. Mötets öppnande
Bosse öppnade mötet med att hälsa oss välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Maria Landergård valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 5 signerades, genomgicks och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga denna gång .
6. Ekonom i
Utställningarna fram t o m Sandviken/Högbo är redovisade och det ser bättre ut än
föregående år.
Vi beslutade att inga andra än ringsekreterare och domare får arvoden och endast
utländska domare får kontant ersättning övriga får insatt på konto.
Då det förekommer bedrägeri med inskickade fakturor till klubbar så kontrollerar Eva
med den som skickat att det är riktigt.
7.

Inkomna skrivelser

1/ SKK-Affenpinscher har fått 2 nya exteriördomare
2/ Medlem - Om SKBV kriterierna
3/ Dvärgschnauzerringen - Förfrågan om att få köpa SSPKs montermaterial. Vi
beslutade att inte sälja detta
4/ SKK - Brev från SBK ang regelarbete
5/ SKK - Ang Schnauzerringens uppmaning om morfinpreparat vid HO på sin hemsida
8.

Utgående skrivelse
Inget denna gång

9.

SKBV förtydligande om reglerna
Proposition till årsmötet ska göra för att förtydliga att alla som deltar på SSPK
utställningar kan erövra SKBV inteckning då endast medlemmar (utländska är
medlemmar i våra "systerklubbar'') kan deltaga.

10. Ny dagordning
Diskuterades om detta men den kvarstår som den är

11 . SSPK vs rasklubbarna
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Vi enades om att vara uppmärksamma på gränsdragningen samt ta till vara på
kompetens från båda håll.
12. Regler för våra telefonmöten
Vi diskuterade om att få bättre rutiner när vi har telefonmöten .
Annelie Skickar ut punkter för nya ordningsregler.
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13. Information från rasklubbarna
Dvärgschnauzerringen
.
En officiell rallylydnadstävling genomför den 29) i Södertälje, vi kommer deltaga 1
monter på Stockholms hundmässa, vi planerar ett läger 2019, RAS kommer att gås
igenom den 13 oktober i Stureby där kommer även en föreläsare närvara, Catharina
Linde Forsberg som pratar fertilitet, alla SSPK medlemmar är välkomna till en kostnad
av 100 kr, DS medlemmar går gratis.

Pinscher
Varit på Solvalla "Djurens helg" där är mkt aktiviteter och vi tipsar alla andra rasklubbar
om att vara på plats, detta är gratis.
KM i Viltspår har genomförts ,Pinscherläger blir det 22-23/9 och monter kommer de ha
både i Stockholm och Göteborg.
Dvärgpinscher
KM i Lure racing är genomfört, Hunderbanan är bokad till den 23 sept, KM i Viltspår blir
i oktober och inofficiell utställning i Upplands Väsby den 1 december. Monter kommer vi
ha i Stockholm .
Affenpinscher
Affendagen är genomförd med lyckat resultat, monter kommer vi ha i Stockholm och
sponsor till detta finns.
Hälsoenkäten finns på nätet och vänder sig till Affenägare.
Schnauzer
Idag har vi läger och 25 schnauzerägare är med och provar på olika aktiviteter.
14. Rapporter:
Avelsgruppen
Uppdrag till Bodo Bäckmo att kontakta Pinschersektionen samt Schnauzerringen om de
vill göra en gemensam skrivelse till SKK AK ang HO-problematiken som de skickar till
oss i styrelsen som tar AU beslut och skickar vidare till SKK AK.
Inbjudan om Avelskonferensen är utlagd på hemsidan och FB sidan .
DS ringen genom Maria L. överlämnar en skrivelse ang DNA för PRA-8 för fortsatt
utredning i avelsgruppen .
Utställningsgruppen
Alla utställningar är genomförda med gott resultat.
PR/Info gruppen
Till foldern som ska tryckas finns inga ilder så de kommer tas från Raskompendierna
och texten från SKKs Köpa hund.
Mentalgruppen
Maria L få i uppdrag att avboka den hyrda MH banan i Fagersta då vi inte fått någon
som kan ta hand om detta på plats.
Hedersuppfödare-Seniorgruppen
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Några presentationer utav Hedersuppfödarna har inkommit och Annette lägger ut
dessa på hemsidan .
Arets hundgrupp
Marie-Christin sammanställer förslagen om Arets Hund tävlingarna som framkommit
under livliga diskussioner och skickar ut till rasklubbarna och styrelsen.
15. övriga frågor
Bosse får i uppdrag att kolla upp hur man kan anordna officiella tävlingar som rasklubb.
På alla rasklubbars officiella arrangemang ska SSPK loggan vara med.
Annette skickar uppmaning till valberedningen att börja sitt arbete.
Då telefonkonferenser inte är gratis längre kom förslag om att använda Messenger.
16. Avslutning
Bosse tackade alla för ett trevligt möte.
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Annette Persson, sekr
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Maria Landergård, justerare

