SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 5 den 7 augusti 2019 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Carina Andersson Rapp, Maria
Landergård, Monica Håkansson, Irja Åberg
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Anmält förhinder: Bodo Bäckmo, Marie-Christine Lindgren, Annelie Finnebäck
1. Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Carina Andersson Rapp valdes.
3. Godkännande av dagordningen
Den godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll 3 hade ett fel, Maria Landergård var ej med på det mötet så detta justerades och
lades till handlingarna. Protokoll 4 förelåg i justerat skick, genomgicks och lades till
handlingarna.
5. Inkomna skrivelser
1/ SKK - Seminarium för utställningsansvariga och CUA bruch up. Styrelsen beslutade att
Carina och Johan går på detta i Rotebro 9 -10 nov, Johan bekostas till hälften av
Newfounlandsklubben, Annette deltager på CUA brush up i Jönköping den 20 oktober.
2/ SKK – Avelsfunktionärutbildning samt Avelskonferans. Monika Håkansson fick i uppdrag
att meddela styrelsen vilka som ska vara med på detta.
3/ ISPU – Nya statuter
4/ SGSK – Fråga om vi tagit del av SKKs förslag om organisationsförändring. Vi har ingen
information om detta ännu.
5/ SKK – 8 nya domare på våra raser.
6/ SKK – Protokollsutdrag från CS 11-12 juni ang HD utredningen
7/ ISPU – Fråga om antal medlemmar 2018. Svar skickade omgående av Annette.
8/ SKK – Rapport om oacceptabelt beteende på en Schnauzer svart
6.

Utgående skrivelser
1/ Annette Skickade svar till ISPU ang medlemsantal 2018.

7.

Ekonomi
Allt flyter på och Eva är jätteglad för det fungerar så bra med utbetalningar i samband med
utställningarna. Vi beslutade att när man arbetar ute för SSPK som går över natt ska
traktamente enligt SKK utbetalas och deras blanketter ska användas.

8.

Rapporter
Rasklubbarna:
Dvärgpinscher klubben rapporterar att de haft möte, igår 6/8. Vi jobbar på inför vårt jubileum
31/8. Vi ska ha KM i viltspår, datum bokat till 26/10. RAM gruppen har haft möte och äntligen
kommit igång med arbetet. Uppgifterna håller på att revideras. Utöver det har det tyvärr varit
jobb med att släcka bränderna runt uteblivna årets hunddiplom. Nytt möte är bokat till 10/9
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Affenpinscherklubben rapporterar att de fått en ny fil på RAS från SKK så vi jobbar med att
lägga in svaren på hälsoenkäten där.
Schnauzerringen rapporterar att anmälningstiden för Ronden och jubileumsmiddagen går ut
den 5/8 och det ser ganska bra ut med anmälningar till Ronden. Vi skulle vilja ha fler
anmälningar till jubileumsmiddagen och går ut med en påminnelse denna vecka.
Inbjudan till uppfödarkonferens har lagts ut. Konferensen kommer att hållas den 19/10 på
SKK:s kontor. Föreläsare har inte engagerats ännu, men arbetet med det pågår.
Huvudnumret på konferensen är den reviderade RAS, som har skickats ut till SSPK och
styrelse nu.
Anmälningstiden till schnauzerlägret den 20 - 22/9 på Vilsta i Eskilstuna går ut den 26/8,
men ett 10-tal anmälningar har hittills kommit in.
Vi ligger fortfarande på plus vad gäller medlemsutvecklingen.
Vi har diskuterat att tillsammans med ett veterinärmedicinföretag ta fram en digital
”Hälsobok”, som bland annat skulle kunna innehålla ett viktdiagram för valpar och som skulle
kunna hämtas från vår hemsida.
HD-problematiken är fortfarande en angelägen fråga för oss. Vi arbetar efter flera spår för att
dels kunna få fram råd till valpköpare om valpars uppväxtmiljö och dels bevaka och försöka
påverka kunskapsinhämtning, forskning, veterinär metodik och central hanteringen med
avläsning mm.
Vi söker fortfarande en permanent redaktör för Schnauzerbladet, men vi lägger ut nr 4/19
den här veckan (Bifogas denna information också). Numret innehåller förutom ordföranden
funderingar och Vickes kåseri, en artikel om ringsekreterarnas mödor, mer historik om
Schnauzerringen, material om arbetande schnauzers och lite sommarbilder från
medlemmar.
Inga rapporter från Dvärgschnauzerringen eller Pinschersektionen.
Utställningsgruppen:
Vi beslutade att ansöka om att ta bort utställningen i Höganäs 2020, detta blev omedelbart
justerat. Inför 2021 ska vi inte ansöka om denna och inte heller Norrköping, så från och med
2021 ska vi ha 7 specialutställningar per år.
Carina rapporterade att vi i utställningsgruppen ordnade 10 års mingel i Åsarna som blev
väldigt uppskattat av medlemmarna. Utställningarna flyter på bra och vi har mer anmälningar
än vad länsklubbarna har på våra raser, vilket vi är glada för.
Domargruppen:
Jobbar på med domare inför 2020.
Avelsgruppen:
Reviderat RAS har inkommit från Schnauzerringen. Monika ska se över vilken/vilka som ska
vara med på Avelsutbildningen och kommande konferans.
Föreningsgruppen:
Tittar över de nya typstadgarna.
PR/Info gruppen:
Förrådet är ordnat och där finns mycket montermaterial, förteckning över sakerna kommer
inom kort. Vi diskuterade om detta med monter och kom fram till att vi ska verka för att ha en
gemensam monter inom SSPK.
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Mentalgruppen:
Annette rapporterade om att ännu en dvärgpinscher har erhållit titeln KORAD.
Hedersuppfödare-Senior gruppen:
Maria har bett om att alla som ännu inte skrivit sin historik ska inkomma med den snarast.
Årets Hund grupp:
Annette har lagt upp de nya statuterna.
9.
10.

Övriga frågor
Inget denna gång.
Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte

Vid protokollet

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Carina Andersson Rapp
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