SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 1 den 20 januari 2021 via ZOOM
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling Larsson, Maria Landergård, Jan Hockart,
Irja Åberg, Annelie Finnebäck, Marie-Christine Lindgren
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör)
Meddelat förhinder: Kristina Carlstedt, Monica Håkansson
Ej meddelat förhinder: Bodo Bäckmo

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Christina Ling Larsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes utan tillägg.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 7 och nr 8 genomgicks och lades till handlingarna.

5.

SKKS centralstyrelses protokoll/information
Styrelsen gick igenom CS protokoll 7-2020 från 4-5 november.
Då vi inte är nöjda med deras behandling ang vår IT fråga så kommer vi göra en ny skrivelse
i detta ämne.

6.

AU-beslut
Nr 8 2020. AU beslutade att anordna två digitala föreläsningar inom områdena;
▪ Mentalitet: Med fokus på att tolka protokoll/spindeldiagram för BPH. Föreläsare
AnneChatrine ”Ancan” Edoff (kostnad 1 500 kr) tidigast i mars månad. Målgruppen är
förtroendevalda samt funktionärer inom SSPKs organisation, SSPKs medlemmar,
kostnadsfritt. Syftet med föreläsningen är att lära förtroendevalda/funktionärer mer om BPH
och hur protokoll samt spindeldiagram för BPH.
▪ Avel: Normala och onormala tillstånd vid löpning, parning, dräktighet och valpning.
Föreläsare Patric Ragnarsson (kostnad 3 000 kr). Målgrupp SSPKs medlemmar,
kostnadsfritt. Inbjudan kommer publiceras på SSPKs sociala medier och skickas till
rasklubbarna av SSPKs sekreterare

7.

Ekonomi
Vi har ca 90 000 plus i kassan var ju endast några kostnader i början av åre 2020 då vi hade
Fullmäktige och styrelsemöte sedan kom ju Corona.

8.

In- och utgående skrivelser
1/ SKK – 200 - analys dvärgpinscher, skickad till rasklubben.
2/ SKK - Klipparkivet blir digitalt
3/ SKK - diplomerad avelsfunktionär 13-14 februari, Annelie och Christina är anmälda.
4/ Inbjudan från SBK till digitala regelkonferenser, vi deltar ej
5/ SKK - Inbjudan specialklubbskonferens, Annelie Finnebäck och Jan Hockart är anmälda
då Bo Skalin representerar CS på konferensen.
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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.
Utställningsgruppen
Annette och Sölvie tror inte det går att arrangera ett så stort arrangemang som SSPK helgen
i Västerås den 15 – 16 maj och vår utställning den 16 maj så styrelsen beslutade att vi
ansöker om att få flytta utställningen till den 26 september samma plats (den är
preliminärbokad av Annette)

10.

Genomgång av uppdragslista
Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK
Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH

11.

SSPKs verksamhetsberättelse 2020 / aktivitetsplan 2021 / budget 2021
a/ Verksamhetsberättelsen genomgick och godkändes av styrelsen, skickas vidare till
revisorerna
b/ Aktivitetsplan 2021 då Verksamhetsplanen från 2020 gäller även 2021 då vi flyttat
fullmäktige till 2022 så har vi gjort tillägg i en aktivitetsplan.
c/ Rambudgeten för 2020 gäller för 2021 av samma anledning som ovan.

12.

Övriga frågor
Inga denna gång.

13.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Västeråsutställningen flyttas till 26 september.

14.

Nästa möte
24 mars 2021 kl. 19.00 via ZOOM.

15.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet.

Annette Persson, sekreterare

Justeras

Bo Skalin, ordförande

Christina Ling Larsson, ledamot
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