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Protokoll 3 den 19 maj 2021 via ZOOM 
 
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Maria Landergård, Jan Hockart, Marie-Christine Lindgren, 
Monica Håkansson, Kristina Carlstedt, Christina Ling Larsson 
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör) 
Meddelat förhinder: Irja Åberg, Annelie Finnebäck 
Ej meddelat förhinder: Bodo Bäckmo 
 
 
 
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 2 2021 förelåg i justerat skick, genomgicks och lades till handlingarna. 
 

5. SKKS centralstyrelses protokoll/information 
 Styrelsen gick igenom CS protokoll 2-2021. Då vi ansåg att vi ej fått svar på vår skrivelse 
 ang HD beslöt vi att Jan gör en ny att skicka in till SKK AK. 
 

6. AU-beslut 
 Nr 2 2021 genomgicks och konfirmerades av styrelsen. 
 

7. Ekonomi 
 Stillsamt endast exteriörbeskrivningars betalningar har inkommit. 
  

8. In- och utgående skrivelser 
 

a. Från SKK svar på vår ansökan om arrangörskod för BPH utgående skrivelse ”8h”.  
 
b. Från SKK, Förslagsbank förhindra smitta på utställningar apr-21.  
 
c. Från SKK svar på utgående handling 8j om att ansöka om en ny officiell utställning 
med kort framförhållning.  
 
d. Från SKK svar på utgående handling 8i om bedömning av röntgenbilder för HD.  
 
e. Från SKK, revidering av SRD.  
 
f. Från ISPU, information om ISPU-show i Sarajevo 3 juli 2021.  
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Utgående handlingar  
 
Till SKK/AK, RAS för Dvärgschnauzerringen, RAS för Dvärgpinscherklubben och RAS 
för Pinschersektionen.  
 
h. Till SKK, ansökan om arrangörskod för BPH  
 
i. Till SKK, Bedömning av röntgenbilder för HD  
 
j. Till SKK, Fråga till SKK om det är möjligt att ansöka om en officiell utställning med kort 
framförhållning. (Dvärgschnauzerringen vill ha cupen officiell år 2021).  
 
k. SKK, svar på SRD-revidering, ”SSPK har svarat SKK med att inom Svenska 
Schnauzer Pinscherklubben finns inga raser med exteriöra överdrifter eller som ligger i 
farozonen för det.” 
  

  

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, dvärgpinscher och pinscher klara hos oss och vidareskickade till 
 SSPKs styrelse. 

 
 Mentalgruppen 
 Båda våra MT och Exteriörbeskrivningar är fullbokade. 
 Jan har gjort en förfrågan landet runt till SBK klubbar om samarbete avseende MT och MH 
 och fått positiva svar från ett 20 tal klubbar. 
 
 PR/Info gruppen 
 Notisbladet nr 2 på gång men de vill ju ha mer från rasklubbarna. 
 Fler Webinarium på gång, allt presenteras på vår FB sida. 
 
 Utställningsgruppen 
 Förhoppningsvis ändrar inte FHM och regeringen restriktionerna för antal personer utomhus 
 som nu den 1 juni ska tillåta 100 personer på utomhusaktivitet och då planerar vi 
 utställningen i Halland men inte i Tvååker utan den är flyttad till Varbergs Brukshundklubb 
 datum detsamma söndag den 11 juli. Sedan är det Piteå som också är flyttad från Sjulnäs
 till Hemlunda Camping samma datum, fredag den 16 juli. Info om domare (domargruppen 
 håller i det) kommer på hemsidan och tidigast öppnas anmälan den 1 juni så vi vet att inga 
 ändringar sker från FHM. 
 Vi kommer kanske behöva stänga anmälan vid för många anmälningar och vi kommer inte 
 ha avels- & uppfödarklasser. Mer om alla restriktioner som kommer behövas på kommande
 utställningsdagar kommer skrivas om på hemsidan i samband med öppningen av anmälan. 
 Vi beslutade om att Annette skriver till SKK Tävlingskommitté om att ställa in utställningen i 
 Hässleholm och ansöka om att få flytta den till Åsarna lördagen den 7 augusti. 
 
 Årets Hundgrupp 
 Vi beslutade ställa in ÅRETS HUND tävlingarna även detta år då det inte kommer kunna gå 
 att tävla på lika villkor.  
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10. Genomgång av uppdragslista 
 Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK (inväntar SKKs planer) 
  Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH (kommer bli ett höstarbete.) 
 
 Föreningsgruppen – vara klar med inventeringen gällande hantering av personuppgifter i 
 SSPK utifrån GDPR.  
 

11. SSPKs aktivitetsplan 2021 - uppföljning  
 Vi gick igenom den och vi följer den planenligt. 
 

12. Övriga frågor 
 Inga 
  

13. Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram 
 Årets Hund tävlingar inställda 
 Utställningarna förhoppningsvis på gång från juli. 
 Hedersuppfödare-Seniorgruppen finns till förfogande till uppfödare med frågor.  
 Webinarier.  
 

14. Nästa möte 
  21 juli 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 


