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Protokoll 2 den 24 mars 2021 via ZOOM 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Jan Hockart, Irja Åberg, Annelie 
Finnebäck, Marie-Christine Lindgren, Monica Håkansson 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör) 
Meddelat förhinder: Bodo Bäckmo, Christina Ling Larsson, Kristina Carlstedt 
 
 
1. Mötets öppnande 

Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Val av justeringsperson 
 Jan Hockart valdes att jämte ordförande justera protokollet.  
 

3. Fastställande av dagordningen 
 Fastställdes med till på övriga frågor. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll nr 1 2021 förelåg i justerat skick, genomgicks och lades till handlingarna. 
 

5. SKKS centralstyrelses protokoll/information 
 Styrelsen gick igenom CS protokoll 1-2021 från 20januari. 
 

6. AU-beslut 
 Nr 1 2021 genomgicks och konfirmerades av styrelsen. 
 

7. Ekonomi 
 Händelselöst då pandemin fortsatt är i gång. 
  

8. In- och utgående skrivelser 
 

a/ Från SKK, kallelse till SSKKs kennelfullmäktige (i Västerås sista helgen i september) 
med anmälan av två delegater från SSPK senast 31 maj.  
Vi beslutade att utse Annelie Finnebäck och Bodo Bäckmo är ordinarie delegater och 
Annette Persson och Christina Ling-Larsson som suppleanter. 
 
b/ SKK/AK om hereditärt fri. Åtgärd: mailat till SSPKs avelsgrupp och till rasklubbar 
 
c/ SSPKs revisorer har lämnat en ren revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 där 
de föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Åtgärd: är publicerad tillsammans med 
verksamhetsberättelse och aktivitetsplaneringen på hemsidan 
 
d/ SSPKs revisorer angående GDPR. Åtgärd: Se 9c föreningsgruppen  
 
e/ 1 juli 2021 = sista dag för ansökan om bidragsberättigad exteriördomarkonferens att  
hållas under 2024. Åtgärd beslut behöver fattas om att ansöka eller ej, dvs om vi ska ha 
en domarkonferens eller ej. Bordlägges tills vi inhämtat åsikter från rasklubbarna. 
 
f/ SKK inbjudan till avelskonferens 17-18 april anmälan senast 31 mars. En person per 
klubb, fler i mån av plats, 900 kr/deltagare. Åtgärd: Susanne Swedjebrink från SSPKs 
avelsgrupp kommer delta och anmäler sig själv.  
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Utgående handlingar  
 
g. Tillsammans med SSRK/SBK och Stövarklubben har SSPK inkommit med en 
skrivelse till SKKs CS angående HD-frågan (kort sammanfattat att röntgenresultat från 
andra EU-länder ska få registreras i SKKs hunddata). Inget svar på skrivelse. Har 
lämnats av SKKs CS. 
 
h/ SSPKs sekreterare har i februari mailat rasklubbarnas delegater att fullmäktige 2021 
inte genomförs.   

  

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 
 RAS för dvärgschnauzer har ej återkommit än. RAS dvärgpinscher diskuterades och 
 kommer återemitteras. Jan och Monica kommer samtala med rasklubben. 
 RAS för pinscher har också inkommit men återemitterats p g a några små detaljer. 
 
 Föreningsgruppen 
 Styrelsen beslutade efter att Avelsgruppen tittat igenom sin arbetsordning att anta den. 
 Text finns på hemsidan ang GDPR och gruppen håller på med en inventarielista vad som 
 finns sparat hos klubben. 

 
27 november kommer det tillsammans med rasklubbarna bli Workshop med 
aktivitetsplanering inför 2022 via ZOOM. Googleformulär kommer för rasklubbarna att 
använda vid nomineringar av utmärkelser och motioner.  
 

 Mentalgruppen 
 2 hela Korningar är inbokade en i Örebro 30 maj och en i Falkenberg 5 juni. 
 
 Utställningsgruppen 
 Vi avvaktar in i det sista att ställa in våra kommande utställningar 
 

10. Genomgång av uppdragslista 
 Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK 
  Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH 
 Föreningsgruppen – vara klar med inventeringen gällande hantering av personuppgifter i 
 SSPK utifrån GDPR.  
 

11. SSPKs aktivitetsplan 2021 - uppföljning  
 Inget att tala om denna gång 
 

12. Övriga frågor 
 Annelie berättade om specialklubbsmötet via Teams Annette och hon var med på och 
 styrelsen beslutade att fortsätta specialklubbssamverkan. 
 
 Annette förslog att vi ska informationsmöte med rasklubbarna via ZOOM vilket alla i 
 styrelsen ställde sig bakom så datumet blev 28 april kl 18,00. Annette skickar ut info till 
 rasklubbarna om att boka in datumet och att alla i styrelserna bör vara med. 
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13. Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram 
 Vi avvaktar in i det sista att ställa in våra kommande utställningar. 
 

14. Nästa möte 
  19 maj 2021 kl. 19.00 via ZOOM. 
  

15. Avslutning 
 Bosse tackade för ett trevligt möte. 
 
 
 
 

 Vid protokollet. 
 
 
 
 Annette Persson, sekreterare 
  
 
 
 
 Justeras 
 
 
 
 
 Bo Skalin, ordförande  Jan Hockart, suppleant 


