SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 5 den 8 juli 2020 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Annelie Finnebäck, Christina Ling Larsson, Maria
Landergård, Marie-Christine Lindgren, Kristina Carlstedt, Monica Håkansson, Jan Hockart och Bodo
Bäckmo (kom in vid punkt 10)
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Meddelat förhinder: Irja Åberg

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Annelie Finnebäck valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes utan tillägg.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 4 genomgicks och lades till handlingarna.

5.

AU-beslut
AU protokoll nr 3 konfirmerades och ska justeras för att sedan läggas till handlingarna.

6.

Ekonomi
Inget att rapportera då det endast är medlemsavgifter från rasklubbarna som inkommer.

7.

In- och utgående skrivelser
1/ SKK / Vi fick positivt svar angående avelsdata jag skickade för Dvärgschnauzerringens
räkning, SKK AK ska gå vidare till CS med detta brev.
2/SKK / Susanne Swedjebrink är tillagd i listan över SKKs examinatorer/aspirantdomare
efter mitt inskickade mail.
3/SKK / Dags för nomineringar av Hamiltonplaketten samt Förtjänsttecken. Vidarebefodrat till
rasklubbarna om svar senast 31 oktober till oss i SSPK. Rasklubbarna har även fått med
statuterna.
4/ SKK / Andra remissomgången av utställningsregler 2022
5/ Affenpinscherklubben / Inga synpunkter på regelrevideringen (utställningsregler)
6/ XX XX / Sagt upp sina förtroendeuppdrag inom Dvärgschnauzerringen.
7/ SKK / Rasklubbstorg på Stockholmshundmässa.
8/ SNWK / Revidering av Nose Work regler, remissomgång 2. Christina Ling-Larsson tar
hand om detta.

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.
Styrelsen beslutade att ställa in Avelskonferensen i oktober 2020. Monica Håkansson får i
uppdrag att avboka lokalen.
Styrelsen beslutade att rasklubbarnas styrelser i Affenpinscherklubben,
Dvärgschnauzerringen och Pinschersektionen, vilkas RAS är äldre än fem år, ska inkomma
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med en tidsplan senast 20 september över de aktiviteter som kvarstår i arbetet med att
färdigställa det. Avelsgruppen kontaktar rasklubbarna. I fortsättningen ska SSPK ha som
rutin att påminna rasklubbarna två år innan det är aktuellt att arbetet med revidering ska
påbörjas.
Domargruppens förhoppning är att de flesta av årets domare kan döma 2021 istället för i år.
Föreningsgruppen har gjort två arbetsbeskrivningar, en för domargruppen och en för
avelsgruppen. Styrelsen beslutade att fastställa dessa och lägga till dem i SSPKs handbok
för funktionärer. Föreningsgruppen fick i uppdrag att ta fram en arbetsordning för
mentalgruppen.
Hedersseniorgruppen fick avslag på sitt förslag om att SSPK ska uppvakta
seniorhedersuppfödare med blommor när de fyller 75 år.
Mentalgruppen har ännu ej fått svar om rasklubbsrepresentanter från alla rasklubbar.
Vi beslutade att Jan Hockart får köpa en licens för statistikprogram till en kostnad av ca 900
kr för att göra BPH-statistik på våra raser i samarbete rasklubbarna.
PR/Info har fått en ny medlem Cecilia Carlbom Widén och hon ska göra Notisbladet digitalt
samt sköta Instagram.
Utställningsgruppen föreslog styrelsen att anordna en utställning i Backamo 2021 utöver de
tidigare ansökta utställningarna med anledning av att samtliga utställningar 2020 har ställts
in. Styrelsen beslutade att Annette Persson ansöker om denna.
10.

Övriga frågor
Schnauzerringen kommer att skicka HD-röntgenplåtar till Tyskland för en andra avläsning
och har äskat om pengar (ca 5 000 kr) hos SSPK. Styrelsen beslutade avslå äskandet med
motiveringen att det är en kostnad som rasklubbarna själva får ta då de erhåller den största
delen av medlemsavgifterna. SSPK ser positivt på att röntgenplåtar för HD skickas till
Tyskland för ett andra utlåtande. Jan Hockhart deltog inte i beslutet.

11.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Digital tidning på gång. Avelskonferensen inställd.

12.

Nästa möte
23 september 2020 i telefonen kl. 19.00
25 november 2020 i telefonen kl. 19.00

13.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.
Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Annelie Finnebäck, vice ordförande
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