SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 4 den 27 maj 2020 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Christina Ling-Larsson, Maria
Landergård, Marie-Christine Lindgren, Irja Åberg, Monica Håkansson, Bodo Bäckmo, Jan Hockart
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Meddelat förhinder: Kristina Carlstedt

1.

Mötets öppnande.
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson.
Annelie Finnebäck valdes.

3.

Fastställande av dagordningen.
Fastställdes utan tillägg.

4.

Genomgång av föregående protokoll.
Protokoll nr 3 genomgicks och lades till handlingarna.

5.

AU-beslut
AU protokoll nr 2 konfirmerades och ska justeras för att sedan läggas till handlingarna.

6.

Ekonomi.
Ovanligt lugnt informerade kassören, men beror ju på Coronatiden. Vi hoppas på att en del
bokade resor för domare kommer återbetalas men vilka får tiden utvisa.
Vi beslutade att Christina Ling-Larsson och Maria Landergård får gå den digitala
distanskursen i Hundens beteende i enlighet med verksamhetsplanen. Kostnad 950 kr/st.

7.

In- och utgående skrivelser.
1/ SKK / Vi har fått godkänt att flytta Pinschersektionens utställning till Högbobruk den 5
september och därmed får tävla om 2 CERT den dagen.
2/ Annelie Finnebäck / Styrelsen beslutade efter Annelies förslag att lägga till Susanne
Swedjebrink i SKKs lista för examinatorer/aspirantdomare på våra raser.
3/ Dvärgschnauzerringen / Svarade efter vårt förslag om att ta bort utställningskrav på
utställning under dessa restriktionstider att de inte kommer göra det.
4/ SKK / Ansökan om ändring i championatregler och särbestämmelser är sista dag
framskjuten till 1 januari 2021.
5/ SKK / Information om att Jan Törnblom är avstängd fram t o m 2023-03-05
6/ SKK / Information ang hur verksamheten inom SKK får vara fr o m 1 juni 2020.
7/ SKK AK / Gav dispens för Dvärgpinscherklubbens RAS året ut efter att vi ansökt om detta
då det inte går att ha medlemsträffar just nu.
8/ SKK / Tips till oss klubbar vad digitala online verksamheter.
9/ SKK IT / Inaktiverat våra utställningar på SKKs internetanmälan efter att vi bett om detta,
kommer öppna dem allt eftersom de går att genomföra.
10/ Mentalgruppen / Genomgång av mentalbeskrivningar på diagram, att ta upp vid fysiskt
möte.
11/ SKK UtsK / Avslog vår ansökan om att få flytta vår Norrköpingsutställning till Åsarna och
där kunnat få en 2-dagars.
12/ SKK / Beslut per capsulum ang regler vid tävlingar, gäller t o m 31 augusti 2020.
13/ Dvärgschnauzerringen / För vidareskick till SKK ang Avelsdata, vi enades i styrelsen om
att skicka detta vidare.
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8.

Genomgång av uppdragslista.
Inget denna gång.

9.

Rapporter
Då vi numera har googleformulär att fylla i så sparas dessa på vår dropbox efter att styrelsen
gått igenom dem. Formulären ger SSPKs styrelse värdefull information. Här i protokollet
kommer endast beslut att stå med.
Avelsgruppen påpekar att rasklubbarna bör ta kontakt med Sofia Malm vid eventuella
rekommendationer av DNA-tester/upprättande av listor för att få hjälp med en riskanalys om
testerna är tillförlitliga. Annelie gavs i uppdrag att skriva en text om DNA till SSPKs
facebooksida. Kontakt har tagits med PSK ang HD avläsningar. SSPK
fortsätter sitt arbete med HD frågan och inom NKU.
I Årets Hundgrupp har styrelsen beslutat att inte ha tävlingen ÅRETS HUND nu 2020. Det
med anledning av alla inställda utställningar under året.
Seniorhedersuppfödargruppen vill gärna ha pengar för att skicka blommor för att uppvakta
någon i gruppen som fyller 75 år. Bosse och Eva pratar om detta till nästa möte.
Utställningsgruppen gav förslag efter att pratat med ansvarig för Piteåutställningen att
oavsett restriktioner ställa in Piteå 2020. SSPK beslutade att följa förslaget. Övriga
utställningar följer vi FHM och SKKs restriktioner innan vi tar ställning.
Vi beslutade även att ansöka om att flytta vår utställning i Eskilstuna Vilsta 2021 till
Västerås och där Lövudden.
PR/Info som frågat alla rasklubbar ang att ha rasmonter ihop har hittills fått positivt svar
från Dvärgpinscherklubben.

10.

Övriga frågor.
Vi kommer pröva att ha ZOOM möte nästa möte.

11.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, facebook och instagram.
Årets Hund tävlingen inställd 2020.

12.

Nästa möte
8 juli 2020 i telefonen 19,00

13.

Avslutning.
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare
Justeras

Bo Skalin, ordförande

Annelie Finnebäck, vice ordförande
2

