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Protokoll 6 den 14 september 2019 i Rotebro  
 

Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson (i telefon), Christina Ling-Larsson, Carina Andersson 
Rapp, Maria Landergård, Monica Håkansson, Irja Åberg, Bodo Bäckmo vid punkt 8, Annelie 
Finnebäck avvek kl 12,10 vid p.9 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör) avvek kl 12,30 vid p.9 
Inkom kl 11,00: Maj Flodin, Anna Clevesjö DP, Pernilla Fahlén P, Jan Hockert S. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Maria Landergård valdes. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Den godkändes. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokoll 5 ska förtydligas med information från styrelsen om våra utställningar vad gäller 
antal och orter, detta lägger Annette ut på hemsidan. Finns som bilaga till detta protokoll. 
Efter detta lades protokollet till handlingarna.  

 
5. Ekonomi 

Inget nytt. Eva väntar fortfarande på räkningar. 
 

6. Inkomna skrivelser 
1/ SKK – Svar ang min skrivelse om borttagande av Höganäs 2020 
2/ SKK – Vill att vi svara på en Enkät om BPH analyser. Ska gås igenom med rasklubbarna 
på fysiska mötet. 
3/ ISPU – Inbjudan till årsmöte samt 125 års event för PSK. Bosse har anmält sig själv. 
4/ SKK – Inbjudan distansutbildning i föreningsteknik. 
5/ SKK – Nya auktoriserade domare på dvärgschnauzer 
6/ SKK – Gällande avstängd pinscher 
7/ XXX – Synpunkter för diskussion i SSPK. Detta sändes till Schnauzerringen att svara på 
och Annette har meddelat X detta. 
8/ SSRK – Kopia på skrivelse till SKK 
9/ SKK – Schnauzer som återigen får tävla efter att särskilt utformat test genomgåtts. 
10/ SKK – Sjukdomssituationen i Norge. 
11/ Dvärgpinscherklubben – Meddelande om sekreterares avgång. 
12/ SKK – Påminnelse om anmälan till rasklubbstorget på SHM 
13/ Avelsgruppen – Version 4 av Schnauzerringens RAS. Detta är utskickat till styrelsen för 
godkännande. 
14/ Dvärgpinscherklubben – Ansöker om anstånd med färdigställning av RAS fram till 2020 
15/ SKK – Svar på utskick 3 ang Dvärgpinscherklubbens RAS anstånd som beviljats. 
 

7. Utgående skrivelser 
 1/ Annette skickat till SKK UtsK ang borttagande av Höganäs 2020 
 2/ Annette vidareskickat från SSPK föreningsgrupp ang SSPK nya stadgar för rasklubbar till 
 de berörda 
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 3/ Annette skickat vidare till ansvarig på SKK det ansökta anståndet på RAS från 
 Dvärgpinscherklubben 

 
8. Rapporter 

Rasklubbarna: 
Dvärgpinscherklubben rapporterar att de hade 10 års jubileum på SDPV-19 och medlemmar 
bjöds på lite snacks och dricka vid ringside samt lite roliga aktiviteter med andra ord en 
väldigt uppskattad dag av de 48 anmälda hundarna med sina mattar och hussar. i Eskilstuna 
den 31 augusti. 
Styrelsen ser positivt på framtiden trots de haft lite turbulens inom klubben. 
Pinnebladet ligger klart för tryckning. Hunderbanan ska bokas till oktober. Viltspår KM i Kil i 
oktober. Rasmonter ska vi ha i Stockholm. Hälsoenkäten är under behandling. Vi ska 
försöka få till ett tidigt årsmöte. 

 
 Schnauzerringen rapporterar att Ronden blev ett bra arrangemang med 43 anmälda hundar. 
 Prisbord till alla fanns och en jubileumsmiddag med 23 anmälda medlemmar avnjöts.  
 Inbjudan till Uppfödarkonferens den 19 oktober ligger ute den kommer innehålla en 
 föreläsning om tumörsjukdomar av en föreläsare från SLU. 
 RAS är inskickat till SSPK. Läger kommer vara i Eskilstuna/Vilsta 21-22/9.  
 Vår klubb har minskat lite på medlemmar. Vi finner ingen redaktör till Schnauzerbladet 
 men nr 5 ligger färdigt.  
 
 Pinschersektionen rapporterar att de på Mälarpinschern sålde lotter för 10,000 kr med andra 
 ord ett väldigt fint prisbord.  
 Viska ha Pinscherpromenad den 21/9 i Rosersberg och BPH den 29/9 i Skutskär. 
 Genomgång av RAS och medlemsmöten är på gång. Planering inför rasmontern i Stockholm 
 samt årsmötet är på agendan. 
   
 Inga rapporter från Dvärgschnauzerringen eller Affenpinscherklubben. 
 
 Utställningsgruppen: 
 Vi tappar anmälningar i Piteå och Åsarna men troligtvis beror det på att det inte varit så 
 många valpar i år som förra och vi har inte lyckats få dem att ställa som juniorer. 
 Affenpinscherklubben ställde in sin special i Eskilstuna pga av för få anmälningar. 
 
 Domargruppen:  
 FCIs domarlista fungerar inte som den ska så problem har uppkommit med att fråga domare 
 inför 2020 men det jobbas fortsatt på. 
 
 Avelsgruppen: 
 Monica rapporterade att RAS från Schnauzerringen har genomgåtts och skickats till SSPK.  
 Inget intresse att gå på SKKs avelsfunktionärsutbildning inom gruppen. SSPKs
 avelskonferens planlagd till 16 eller 23 oktober 2021. 
 
 Föreningsgruppen: 
 Rasklubbarnas stadgar är utskickade till berörda och svar inväntas om de vill ha några 
 ändringar. Dessa ska börja gälla 1 januari 2020. 
 
 PR/Info gruppen: 
 Inventeringslista gjord på vad som finns i förrådet.  
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 Det diskuterades tillsammans med rasklubbarnas representanter om detta med rasmonter  
 Och det visades att de vill ha sina egna montrar i Stockholm men att ska ta med till sina 
 styrelser för diskussion om vi ev kunde ha en tillsammans under SSPKs flagga i Göteborg. 
 
 Mentalgruppen: 
 Annette rapporterade att Dvärgschanuzerringen via SSPK arrangerar ett MT i Örebro 20 
 oktober 2019. 
 
 Hedersuppfödare-Senior gruppen: 
 Maria hade inget nytt denna gång.  
  
 Årets Hund grupp:  
 Marie-Christin har inte fått några negativa svar från berörda i utskickat av nya regler så då 
 räknar vi med att de är godkända.  

  
9. Övriga frågor 
 Bosse gick igenom valberedningens förslag samt motioner till KF.  
 Allt vi velat ha som valberedningsförslag blev ju inte så men vi kommer rösta för de vi sagt 
 sedan innan. Vi kommer också rösta ja för en motion ang junior- och veteranchampionat och 
 för 1/3 del IDS, 1/3 NordicS och 1/3 NDS. 
 
 Annette ska lägga ut länkar till alla rasklubbars tidningar. 
 
 Bodo kom in via telefon och berättade om HD frågan. 

 
    10.   Avslutning 

Bosse tackade för ett trevligt möte. 
  
 
 Vid protokollet 
 
  
 
 Annette Persson, sekreterare 
 
 
 Justeras 
 
 
 
  
 Bo Skalin, ordförande                Maria Landergård 

 


