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Protokoll 1 den 20 januari 2019 i Rotebro tillsammans med 
rasklubbarna 

 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Annelie Finnebäck, Carina Andersson Rapp, Maria 
Landergård, Marie-Christin Lindgren 
Anmält förhinder: Bodo Bäckmo, Maria Stelin, Irja Åberg 
Ej anmält förhinder: Katja Koho 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör) Pia Widerberg (P), Inez Fryklöf (AP), Catharina Holberg Kivinen (DP) Maria 
Anagrius (DP), Jan Hockart (S), Anki Thörnestad (S) och från valberedningen Boel Niklasson 

 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna till årets första möte 
 

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

3. Godkännande av dagordningen 
Vi lade till en punkt 3 B sedan var den godkänd 
 

      3B Valberedningen 
Boel presenterade deras arbete och i stort sett är förslagen klara endast revisorerna   som 
de ännu ej fått svar ifrån.  
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 7 och 8 förelåg justerade, genomgicks och lades till handlingarna. Protokoll 6 
signerades och lades till handlingarna. 
 

5. AU beslut 
Fanns inga 
 

6. Ekonomi 
Vi beslutade om en Utställningsadministrationskostnad till Utställningsgruppen enligt 
följande arbetsuppgifter: 
Anmälningar, kataloger, återrapportering mm 1600 kr/utställning 
Lagerhållning, transport, sekretariat mm 1600/utställning 
Lagerhållning, transport 800 kr/utställning om man inte är på plats i sekretariatet 
Max 1600 kr/utställning betalas ut. 
Det är samma kostnadsnivå som när vi haft Beam Showservice, bara en ny fördelning 
SSPK ersätter lunchkostnad på utställningsdagen. 
Annette och Carina som sitter i Utställningsgruppen deltog ej i beslutet. 
 
Allt annat ekonomiskt vid arrangemang ska tas AU beslut på. 
 
Vi beslutade att vid samarrangemang med rasklubbarna ska varje klubb själva betala ut 
arvoden alla andra kostnader kan delas på. 
 
Bokslutet är nära på färdigt och Eva kan se att utställningarna gått plus med 12851 kr och att 
vi haft fler deltagande hundar 2018 än 2017. 
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7. Inkomna skrivelser 
1/ M.B till Avelsgruppen/ Ang avelsrekommendationer för pinscher 
2/ SKK / Ang motioner till SKK fullmäktige 
3/ SKK / Ang remissomgång av regler för agilitytävlingar 
4/ Märsta pastorat / Avbokningsbekräftelse  
5/ B-Å.B / Förfrågan om utökning av rasregister på våra raser 
6/ SKK / Bifall för borttagande av utställningen i Höganäs 2019 
7/ SKK / Inbjudan utbildning avelsfunktionärer 9-10 mars 
8/ Disciplinnämnden / gällande 2 medlemmar som uteslutits eller ej är medlemmar längre 
9/ SKK / Ang SRD/BSI 
10/ SKK valberedning / Enkät 

 
8          Utgående skrivelser 
 1/ Avelsgruppen / Svar till M.B se inkommande1 
 2/ Inskickat nominering för Hamiltonplaketten till SKK 
 3/ Utställningsgruppen skickat in om att ta bort utställningen i Höganäs 2019 
 
9 Fullmäktige 
 Verksamhetsberättelsen genomgicks och Annette har skickat till varje grupp- 
 sammankallande för årsredovisning. 
 SKKs stora lokal är bokad och medlem gör smörgåstårta till lunch, kaffe och bröd  
 sköter vi själva. 
 Rambudgeten gicks igenom. 
 Ordförande till mötet är klart det är samma som föregående år. 
 
10 Information från rasklubbarna 
  
 Dvärgschnauzerringen 

Vi i Dvärgschnauzerringen har jobbat stenhårt med våra montrar under vintern både i Stockholm och 
Göteborg.  
Vi har haft många besökare och haft folk som ställt upp i montern. I samband med det här har vi tagit 
fram två nya foldrar för ds ringen. En som beskriver allmänt om ds ringen och en som heter "aktiv 
hund" i den har vi beskrivit hur ds ringen på olika sätt arbetar med aktiv hund, presenterat vår 
aktivitetskommitté och beskrivit vad som finns på cupen förutom utställning.  
Vi arbetar även för fullt inför årsmötet med allt det innebär. 
I mars kommer vi att ha ett seminarium i Lenhovda med Anders Rosell. Det är ett två dagars 
seminarium och är öppet för alla raser. Beskrivning av eventet finns på DSringens Facebook sida. 
Vi har haft två möten där vi presenterat RAS, ett i Stockholm och ett i södra Sverige. Vi ska även ha 
ett i Norrland. DSringen vill nå så många som möjligt av sina medlemmar runt om i landet. 
Vi skissar även på ett eventuellt läger till sommaren där vi kan träffas med våra dvärgschnauzrar och 
vi kommer även ha en hel del prova på träningar. Mer info kommer att komma framöver om lägret.  
Årets hund står ju i fokus då allt ska bli klart gällande detta. 
 
Schnauzerringen 
Problem under året med Schnauzerbladet men nu har en ny redaktör tillträtt. 
HD problematiken är i fokus, ingen avlar på C-höfter så det väntas på SKKs utredning. 
Rasmonter har funnits i både Stockholm och Göteborg och den har varit väldigt välbesökt. 
Årsmöte blir den 23 feb i Jönköping. Valberedningen har lyckats fylla alla luckor i styrelsen. 
 
Dvärgpinscherklubben 
En inofficiell utställning drog dryga 400 anmälningar i Upplands Väsby, stor succe med många lovord, 
domarna vill komma åter nästa år fast byta raser såklart, lokalen är bokad i 2 dagar 2019. 
Rasmonter fanns i Stockholm. 
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Valberedningen har problem främst med ordförande och sekreterare och årsmötet är förlagt till den 17 
februari i Rotebro. 
 
Pinschersektionen 
Årsmöte blir den 24 februari. RAS är klart inom snar framtid. Webbtidning kommer 1-2 februari. 
Nytt i år är att på Pinscherlägret ska man kunna göra anlagsprov i Viltspår. 
 
Affenpinscherklubben 
260 svar har kommit på hälsoenkäten så nu hålls det på att sammanställa RAS. 
Affendagen hade en veterinär på plats som pratade om att andningsproblemet inte finns på rasen 
samt tog upp om patella, 30 hundar med ägare var på plats. 
Årsmöte blir den 17 februari med en föreläsare. 
Det har varit 2 Affenpromenader i Stockholm och rasmonter fanns endast i Stockholm. 
 
Ordförande Bo Skalin blev väldigt imponerad av alla aktiviteter rasklubbarna har. 
 

11 Rapporter 
 
 Avelsgruppen 
 Vi beslutade att ge Bodo Bäckmo ett resebidrag på ca 2000 kr för att resa till Irland för att ta 
 del av den forskning de gjort där ang HD. 
 
 Utställningsgruppen 
 Vi beslutade att för ett år prova på att ha uppfödarklass för valpklasserna. 
 
 PR/Infogruppen 
 Om foldern påpekades att det inte fanns information om vad SSPK är, föreslogs att det ska  
 finnas ett separat blad om den infon och i foldern lägga till ordet specialklubb under SSPK  
  texten. 
 
 Mentalgruppen 
 Ingen information 
  
 Hedersuppfödare- Seniorgruppen 
 Det har varit en lunchträff i Stockholm och detta kommer förhoppningsvis fortsätta vid olika
 utställningar. 
 
 Året Hund grupp 
 Anmälningar strömmar in till Årets Hundtävlingarna och 3 propositioner till fullmäktige är klara. 
 
  
 
 Vid protokollet 
 
  
 
 Annette Persson, sekreterare 
 
 
 Justeras 
 
 
 
  
 Bo Skalin, ordförande          Annelie Finnebäck, vice ordförande 

 


