SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 6 den 23 september 2020 i telefonen
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling Larsson, Maria Landergård, Kristina
Carlstedt, Monica Håkansson, Jan Hockart, Irja Åberg
Adjungerade: Eva Borg Broberg (vår kassör)
Meddelat förhinder: Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren
Ej meddelat förhinder: Bodo Bäckmo

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Irja Åberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes utan tillägg.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 5 genomgicks och lades till handlingarna.

5.

AU-beslut
Fanns inga.

6.

Ekonomi
Inget nytt att rapportera.

7.

In- och utgående skrivelser
1/ Ansökan om extra utställning i Backamo 2021 men fick avslag
2/ Skickat in brev om HD som mottogs med svar om att det ska behandlas den 22 sept
3/ SKK / Nya rutiner för röntgen av leder
4/ Dvärgschnauzerringen / RAS kompendiet som skickats till SSPKs Avelsgrupp
5/ SKK / 2 nya domare på dvärgpinscher
6/ SKK / Rune Fagerström en finsk domare har avlidit
7/ SKK FK / Genomgång av styrelseportalen via Zoom
8/ SKK / Effekter på SKKs verksamhet och ekonomi av den pågående pandemin
9/ SKK / Exteriörbedömning

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 och kortfattad info att stå med.
Avelsgruppen hade vissa synpunkter på Dvärgschnauzers RAS och återkopplar till dem.
Mentalgruppen fick i uppdrag att skriva om vårt exteriörbeskrivningsprotokoll.
Utställningsgruppen hade förslag på utställningsplatser inför 2022 och alla i styrelsen sa sitt
och Annette gör en exakt plan och skickar ut till styrelsen och AU tar beslut efter
godkännande. Ansökan ska vara inne senast 31 oktober.
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10.

Övriga frågor
Bosse informerade om att allt vad gäller HD ska tas inom Schnauzerringen och
Pinschersektionen, ska brev skickas om något så görs det via SSPK.
Annette får i uppdrag att boka konferensrum hos SKK i Rotebro till nästa möte.

11.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram

12.

Nästa möte
29 november kl 10,00 med rasklubbarna som kommer 11,30 i Rotebro

13.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Irja Åberg, suppleant
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