SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 7 den 25 november 2020 via ZOOM
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling Larsson, Maria Landergård, Kristina
Carlstedt, Monica Håkansson, Jan Hockart, Irja Åberg, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör)
Ej meddelat förhinder: Bodo Bäckmo

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 6 genomgicks och lades till handlingarna.

5.

SKKS centralstyrelses protokoll/information
Styrelsen gick igenom CS protokoll 6-2020 från 1-2 september.

6.

AU-beslut
Nr 4 Beslut om att flytta Haparanda utställningen tillbaka till Piteå 2021 och behålla datumet,
detta p g a Länsklubben flyttat sin p g a osäkerheten med pandemin.
Nr 5 2020: Beslut 1 oktober om att låta Christina Ling Larsson och Sölvi Linder delta på
Västra Kennelklubbens CUA-utbildning. Kostnad 1 200 kr/person.
Nr 6 2020: Beslut för utställningar 2022 då ansökningar måste in den 31 oktober.
Nr 7 2020: Beslut 23 november att köpa in Zoom licens (pro) till en kostnad av 2 000 kr.
Licensen innehåller, breakout rooms, en värd, 100 deltagare mm. Uppdras till Annelie
Finnebäck att köpa in licensen. Ökar behovet kommer uppgradering ske till premium till en
kostnad av ytterligare 800 kr.

7.

Ekonomi
Inget nytt att rapportera.

8.

In- och utgående skrivelser
1/ Nomineringar till förtjänsttecken/uppfödarmedalj från SSPKs rasklubbar
2/ Dvärgschnauzerringens RAS
3/ SKK informerar om exteriörbedömning
4/ Från SKK, SKK föreningskunskap på distans
5/ Protokollsutdrag från SKKs utställningskommitté
6/ Från Affenpinscherklubben angående rasens framtid
7/ Fråga från Maria Landergård om tystnadsplikt. Ordförande talade om vad tystnadsplikt är
bl a Skickar man inte vidare mail/skrivelser som skickas inom styrelsen, dubbelkolla först om
det är ok att skicka vidare, det stannar inom styrelsen, man kan prata om beslut men inte om
vad var och en sagt på mötet, man ska inte diskutera ett protokoll innan det är justerat.
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8/ Fråga från Schnauzerringen om publicering av HD-resultat. Annette lägger ut en länk till
detta resultat på SSPKs hemsida.
9/ SKKs FK ang årsmöten fullmäktige dispenser om att flytta fram
10/ SKK protokollsutdrag SKK/AK nr 4-2020 ang HD
11/ Förfrågan från Julia Hierner om att vidareutbilda sig på våra raser, skickat till
Domargruppen/Bo Skalin
9.

Rapporter SSPKs arbetsgrupper
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
Arbetsgång RAS
Styrelsen beslutade att avelsgruppen ska ta fram förslag på riktlinjer för arbetsgången med
RAS om hur man går tillväga i arbetet av insamling av data, förankringsarbete mm,
exempelvis att RAS ska skickas ut till uppfödaren innan rasklubbens styrelse beslutar att
skicka dokumentet till SSPK. Avelsgruppen tillsätter en arbetsgrupp med representanter från
rasklubbarna.
Dvärgschnauzerringens RAS
Styrelsen beslutade att skicka återsända RAS till Dvärgschnauzerringen styrelse för utskick
till rasklubbens uppfödare för synpunkter och sen kan styrelsen skicka in dokumentet igen till
SSPK.
Affenpinscherklubbens skrivelse
Styrelsen konstaterade att det är olyckligt att Affenpinscher klumpas ihop med andra
brakecyfala raser som finns med på SRD-listan. Affenpinscherklubbens RAS indikerar inte
att rasen har de problem som ligger till Holländska myndigheters beslut. SSPK ser i CA
protokoll 115d-2020 att SKK bevakar utvecklingen och även SSPK följer utvecklingen
tillsammans Affenpinscherklubben.
Domargruppen
Några domare är klara till kommande utställningar (samarbete med länsklubbarna).
Föreningsgruppen
Vi beslutade godkänna den arbetsordning som är gjord för Mentalgruppen.
En ny arbetsordning ska göras till Avelsgruppen, Annelie tar fram förslag som Monica får
tycka till om.
Hedersuppfödare Seniorgruppen
Gruppens medlemmar vill gärna ha arbetsuppgifter såsom att nya
uppfödare kan fråga de äldre, nå ut via FB sida mm.
Mentalgruppen
Glada för arbetsordningen som underlättar deras arbete. Prioritering (lottning) vid MH
beslutade respektive rasklubbs styrelse.
Notisbladet
Efterlyser material till tidningen, SSPK ska skicka ut till alla rasklubbar om detta.

10.

Genomgång av uppdragslista
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Inget denna gång.

11.

SSPKs fullmäktige 2020
Vi beslutade att flytta SSPKs fullmäktige till 2022, skickar vidare information till rasklubbarna
och hör efter hur de ska ha det.
Alla arbetsgrupper ska inkomma senast den 15 december 2020 till sekreterare Annette med
sin verksamhetsberättelse för 2020 och aktivitetsplan för 2021 (ersätter verksamhetsplan) så
den kan sammanställas till nästkommande styrelsemöte för genomgång.
Alla utmärkelser ska skickas ut per post.

12.

Utmärkelser 2020
Styrelsen beslutade om utmärkelser 2021 efter genomgång av inkomna förslag.

13.

Övriga frågor
Inga denna gång.

14.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Fullmäktige flyttas till 2022, digital tidning är på gång.

15.

Nästa möte
20 januari 2021 kl. 19.00 via ZOOM.

16.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Annelie Finnebäck, vice ordförande
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