SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 4 den 26 juni 2019 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Carina Andersson Rapp, Maria
Landergård (kom in punk 9), Marie-Christine Lindgren, Irja Åberg
Anmält förhinder: Bodo Bäckmo, Monica Håkansson, Annelie Finnebäck
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
1. Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Vi lade Marie-Christine Lindgren valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 3 genomgicks, ska nu skickas ut för justering och lades till handlingarna.
5. AU beslut
Inga denna gång.
6. Inkomna skrivelser
1/ SKK – Nya auktoriserade domare på några våra raser.
2/ SKK – Pinscher avstäng pga oacceptabelt beteende.
3/ VD på SKK – Info om bedrägeri hos Dreverklubben.
4/ Anne-Chaterine Edoff – Tackbrev för hon hade förtoendet att döma hos oss i Norrköping
5/ SBHK - Förfrågan till Carina om att vara med bland 6 specialklubbar och samarrangera
utställningar 2022 i Tångahed. Vi är intresserade meddelar Carina men då det är långt kvar
så kommer vi ta upp frågan när det närmar sig.
6/ SKK FK -Om praxis vid tillhandahållande av protokoll.
7/ Pinschersektionen – Sponsringsförfrågan till Carina. Vi sa nej till detta då vi inte kan
sponsra en enstaka av våra rasklubbar. Carina meddelar klubben.
8/ SHU – Påminnelse om deras årsmöte. Christina åker på detta och anmäler sig själv.
9/ ISPU – Ny ordförande är tillsatt
7.

Utgående skrivelser
Inga skickade

7. Rapporter
Rasklubbarna:
Vi i Dvärgpinscher klubben har haft en dvärgpinscherträff i Stockholm, i övrigt ligger stort
fokus på vårt 10 års jubileum i Eskilstuna.
Vi ska ha styrelsemöte nästa vecka, och hoppas på att få trevliga rapporter från alla
kommittéerna
Vi ska anordna KM i viltspår, väntar på klartecken från domarna
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Rapport från Affenpinscherklubben
Söndagen den 9 juni hade vi medlemsaktiviteten ”Affendagen” hemma hos Yvonne
Larsdotter.
Ca 30 deltagare, och ännu fler hundar, som åt lunch, pratade om sina hundar och om rasen i
största allmänhet. Det ordnades Affenrace och Bästa Trix, och delades ut många priser. Det
var mycket uppskattat.
I övrigt så fortsätter svaren på Hälsoenkäten som ska till RAS att komma in. INGEN anger
andningsproblem.
Hälsningar Styrelsen gm Yvonne Larsdotter
En uppdatering med vad vi gör i Pinschersektionen:
Vi har precis haft vårt 5:e styrelsemöte. Vi planerar för Mälarpinschern för fullt. Vi ska ha en
agilityträff i södra Sverige som är fullbokat. Vi planerar för en pinscherhelg i september.
Vi planerar även för ett BPH under hösten som nästan är fullt.
Vi planerar för ett medlemsmöte sent i höst där vi vill gå igenom vår revidering av
kommande RAS med medlemmarna. Vi kommer även att vara med på Djurens helg på
Solvalla.
Vår tidning Pinschernytt är väldigt uppskattad och nästa nummer kommer i början på
september för att vi ska kunna få med resultaten från Mälarpinschern.
Det är lite vad som pågår i klubben. Massor med olika aktivieter och medlemmarna verkar
nöjda med att vi erbjuder många olika aktivieter
Avelskommittén i Schnauzerringen håller på med sista finputsen på RAS och planerar att
presentera den på ett uppfödarmöte i Stockholm i höst. Vi håller på med planeringen för
Ronden, jubileumsmiddag schnauzerläger. Vi har utlyst en pristävling om ny logotype
(alternativt uppfräschning av den gamla). Detaljer finns i det nya jubileumsnumret av
schnauzerbladet 3/19 som ligger ute nu. I numret lite historiska tillbakablickar och lite
funderingar om framtiden. Länk till
bladet: http://schnauzerringen.se/filbibliotek/schnauzerblad/Schnauzerbladet%203-19.pdf
Vi ligger på plus i medlemsutvecklingen och har 30 nya gåvomedlemskap hittills.
Här kommer en liten rapport från oss i Dvärgschnauzer ringen.
Närmast kommer vi att arrangera vårt sommarläger som redan har en hel del deltagare
anmälda men det finns fortfarande plats för några till.
Anmälan till vår officiella rallylydnadstävling 22:a september är nu öppen och vi har allt under
kontroll när det kommer till den. Roligt är att vi i år även kommer ha tävlingen som ett kval till
agria rallylydnad cup.
Flera av våra lokalombud planerar aktiviteter av olika slag under hösten.
Arbetet med cupen är i full gång. Nytt för i år är att vi kommer utse en BIW (Best In Working)
vilket kommer vara den hund som fått flest poäng när man slår ihop alla tre grenarna (rally,
agilty och lydnad). Detta ska kunna jämföras med utställningens BIS och vi jobbar för att det
ska få samma status.
Utställningsgruppen:
Se inkommande skrivelser ovan och de svar vi gett på 2 brev.
Anmälningssiffrorna har gått upp i Hässleholm, Borås och Norrköping med tyvärr ned i Piteå.
Domargruppen:
Planerar ett möte.
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Avelsgruppen:
Ingen rapport.
Föreningsgruppen:
Ingen rapport.
PR/Info gruppen:
Haft monter på Hundens dag i Göteborg och Christina ska till Stockholm och göra ordning i
vårt förråd.
Mentalgruppen:
Ingen rapport.
Hedersuppfödare-Senior gruppen:
Ingen rapport.
Årets Hund grupp:
Annette ska lägga ut de nya statuterna så snart som möjligt.
8. Övriga frågor
Bosse förklarade anledningen till alla dessa skrivelser om SSRK. VD på SKK har beslutat
över huvudet på SSRK att låta inregistrera 160 labradorer. Vi i styrelsen ifrågasätter hur en
VD i SKK kan göra på detta vis, vi anser att ett stort fel är begånget.
10.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte

Vid protokollet

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Marie-Christine Lindgren
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