SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 7 den 16 december 2019 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Maria
Landergård, Monica Håkansson, Irja Åberg, Marie-Christin Lindgren
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Meddelat förhinder: Carina Andersson Rapp, Bodo Bäckmo
1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Annelie Finnebäck valdes.

3.

Godkännande av dagordningen
Den godkändes efter att vi flyttat upp utställningsgruppen till punkt 5

4.

Föregående protokoll
Protokoll 6 godkändes och AU 2 konfirmerades och lades till handlingarna.

5.

Utställningsgruppen
Efter att många kritiska email inkommit så har vi lyssnat på medlemmarna och styrelsen
beslutade enhälligt (Annette hävdade jäv och deltog ej) att omorganisera denna grupp. Två
avgår och Annette Persson blir utställningsansvarig och får utse sina medarbetare i gruppen.
Denna punkt blev omedelbart justerad.

6.

Ekonomi
Allt ser mycket bra ut, det är bl a ca 70 000 kr i vinst för utställningsgruppen.

7.

Inkomna skrivelser
1/ Pinschersektionen – Ang brott mot grundregel 2:5. Detta skickade jag vidare till SKK och
svar kom som sedan skickades till Pinschersektionen
2/ SKK DK – Avstängd domare
3/ SKK – Ang FCI domarguide
4/ XX – Klagomål på Dvärgpinscherklubben. Svarade XX att hen får vända sig till
Dvärgpinscherklubbens revisorer.
5/ XX – Svarade på föregående svar att hen inte var nöjd och skulle skriva till SKK
6/ SKK – Remiss ang SKKs allmänna regler för utställningar mm. Vi tar upp detta på fysiska
mötet den 19 januari 2020.
7/ SKK UtstK – Godkände vår ansökan om att ta bort utställningen i Höganäs 2020.
8/ SKK – Remiss från SNWK ang revidering av regler för Nose Work
9/ SKK – Tackade för vår ansökan om utställningar 2021
10/ Dvärgpinscherklubben – De kommer lägga sin rasspecial i Västerås 2021.
11/ SKK – Nya auktorisationer/exteriördomare på våra raser.
12/ SKK UtstK – att vi inte får ha utställning i Höganäs 2021 och 2022 då vi tog bort den
2020
13/ SBK – Tackade för de fått namnen på våra exteriörbeskrivare att lägga in i SBK tävling.
14/ Advokatbyrån Lundia – Ang dödsboet efter XX.
15/ SKK AK – RAS fastställt för schnauzer.
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16/ SSPK medlemmar – Många mail där delar av utställningsgruppen kritiseras. Se ovan
punk 5 där vi vidtagit åtgärder.
8.

Utgående skrivelser
1/ Annette skickat svar till XX, se inkommande 5
2/ Annette skickat in RAS för schnauzer, se inkommande 15
3/ Annette skickat SKK svar till Pinschersektionen, se inkommande 1

9.

Rasklubbarnas stadgeändring
De har varit ute på remiss hos rasklubbarna och vi beslutade att anta dessa idag och de
börjar gälla 1 januari 2020.

10.

Utmärkelser
Vi gick igenom de förslag som inkommit till styrelsen, vi hade i styrelsen själva några förslag
som Annette skickar till resp rasklubb för synpunkter.

11.

Rapporter
Rasklubbarna:
Schnauzerringen rapporterar att de för närvarande har några fler medlemmar än förra året.
De har haft uppfödarmöte, schnauzerlägret var lyckat och trimkurser har anordnats.
Årsmöte kommer hållas 22 feb 2020 i Örebro.
Dvärgschnauzer har haft monter i Stockholm men blir för dyrt att ha i Göteborg. Årsmötet
kommer vara i Jönköping. Domare ännu inte klart till Cupen i Eskilstuna förhoppningsvis kan
det bli en i samarbete med SSPK. Aktivitetsgruppen jobbar på med aktiviteter.
Affenpinscherklubben beslöt vid sitt styrelsemöte att skicka en enkät till alla aktiva uppfödare
för att få aktivitetstips, detta skickades i början av november inte ett svar har ännu inkommit.
Årsmöte ska vara den 8 feb 2020 i Västerhaninge där de även kommer ha medlemsmöte om
RAS.
Inga rapporter från Dvärgpinscherklubben eller Pinschersektionen.
Domargruppen:
Bosse rapporterade att domarlistan för 2020 på gång, det är endast 2 som saknas till
Eskilstuna.
Avelsgruppen:
Monica rapporterade att SKK lokal i Rotebro är bokad till den 17 oktober 2020 för SSPK
Avelskonferens. RAS för schnauzer är godkänd. Motion ang HD vann på SKK fullmäktige.
Föreningsgruppen:
Komplettering av värdegrund i handboken som SKK har fastställt. Ett förslag på
handlingsplan (se bilagor) som vi ska ha workshop kring på våra fysiska möten under 2020.
PR/Info gruppen:
Fortsätter arbeta på att få till en gemensam SSPK monter på Stockholms Hundmässa och
My Dog.
Mentalgruppen:
Det blev 4 KORADE dvärgschnauzer på SSPK/Dvärgschnauzerringens korning i Örebro.
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Hedersuppfödare-Senior gruppen:
Inget nytt.
Årets Hund grupp:
Marie-Christin har inte fått så många anmälningar så fundering kom om det var svårt för
medlemmar att hitta hur man gör, Annette förtydligar på FB sidan.
12. Övriga frågor
Bosse meddelade att 2 st har åkt fast för bl a färgning av sina hundar.

10. Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Annelie Finnebäck, vice ordförande
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