Pinschersektionen
Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Andersson, Hedensberg 23, 725 95 Västerås

Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2014. § 29 - § 43, 24 februari.
Mötets plats: Telefonmöte
Närvarande: Sofia Andersson, Lisa Sjöberg, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Linda Levin
Ej närvarande: Susanne Gustafsson, Anna Hellsten, Camilla Ahnell, Helena Alsbäck.
§29 Mötets öppnande
Heidi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§30 Val av sekreterare och justeringsperson
Som justeringsperson valdes Lisa Sjöberg att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet. Som protokollförare valdes Sofia Andersson.
§31 Fastställande av dagordning
Mötet fastslog dagordningen med ändring att paragrafen Notisbladet byter plats med
paragrafen Kvarstående frågor/uppföljning.
§32 Föregående protokoll
Årsmötesprotokoll och konstituerande, möte 2 ska ut på webben. Protokoll från 2013 skickas
till de styrelsemedlemmar som inte deltog vid årsmötet. Årsmötesprotokoll ska justeras och
även skrivas under av mötesordföranden.
§33 Ekonomi
2014 års verksamhet har precis börjat. Rosetter till Årets Hund har betalats liksom föreläsning
och årsmöte. Årsmöte: 6030 kr. Föreläsning + resa: 5660 kr. 36 341,68 kronor på kontot.
Inga inkomster än så länge.
§34 Inkommande och utgående skrivelser
8a/2014 Inkommande angående valphänvisning.
Ärende: Uppfödare som önskar att hemsidan visas.
Beslut: Styrelsen står fast vid tidigare fattat beslut om att inte länka vidare till enskilda
uppfödares hemsidor vid pinscherhänvisning.
8b/2014 Utgående angående valphänvisning.
Svar till uppfödare att styrelsen beslutat att inte länka vidare till enskilda uppfödares hemsidor
via valphänvisningen. Pinschersektionen länkar till SSPK’s uppfödarregister som hålls
uppdaterat.
9a/2014 Inkommande angående att hjälpa till i kommitté.
Ärende: Medlem erbjuder sin hjälp i kommittéarbete.
Beslut: Styrelsen tar tacksamt emot hjälp från medlemmar, i kommittéer eller arbetsgrupper.

9b/2014 Utgående angående att hjälpa till i kommitté. Styrelsen informerar om de olika
kommittéernas uppdrag och erbjuder medlem om att själv välja vilken kommitté hen önskar
ingå.
10a/2014 Inkommande Medlemslistor och statistik
Ärende: Inkommande medlemslistor och statistik från SSPK.
Beslut: Skickas till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare, läggs därefter till handlingarna.
11a/2014 Inkommande från SKK Protokollsutdrag FK 131212 §85
Ärende: SSPK´s stadgar antagna av SKK´s föreningskommitté.
Beslut: Läggs till handlingarna.
12a/2014 Inkommande från SKK ang. Rasklubbsruta Hundsport
Ärende: Rasklubben erbjuds att informera om rasklubben under Rasklubbstorget, 2014 i
Hundport. Bifogad pdf-fil visar hur Rasklubbstorget har sett ut under 2013.
Annonsen är 42x40 mm och kostar 4050 kronor för 9 nummer.
Beslut: Kostnaden för annonsen finns inte med i sektionens budgetplan för 2014. Ärendet läggs
till handlingarna.
13a/2014 Inkommande ang. Information om Nationellt dopingreglemente för hund
Ärende: Nu har Nationellt dopingreglemente för hund uppdaterats. Det nya reglementet trädde
i kraft den 1 januari 2014 och gäller all hundsport i Sverige. Svenska Kennelklubben, Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet har
tillsammans tagit fram regelverket som syftar till att skydda hunden.
Beslut: Pernilla uppdras att lägga ut länken på sektionens Facebooksida.
14a/2014 Inkommande ang. Information om nytt FCI-arvode för domare på utställning
Ärende: Information från SKK om nytt FCI-arvode för domare på utställning från och med
2014-01-01.
Beslut: Skickas utställningskommittén.
15a/2014 Inkommande ang. Informationsmaterial till utställningskatalog
Ärende: Information till klubbar inom SKK som arrangerar officiella utställningar. Bifogat finns
textmaterial som utställningsarrangerande klubbar kan använda i sina utställningskataloger.
Den ena filen innehåller en kortfattad text om hur det går till på utställning och den andra en
uppdaterad rasförteckning över raser som har utställningsrätt i Sverige.
Beslut: Skickas till utställningskommittén.
16a/2014 Inkommande från medlem ang. prissättning på valpar
Ärende: Medlem undrar vilket pris som är rimligt för en pinschervalp.
Beslut: Sekreterare svarar medlem.
16b/2014 Utgående till medlem ang. prissättning på valpar
Styrelsen informerar medlem om att det är fri prissättning på valpar i Sverige.
Pinschersektionen har inte utfärdat några specifika rekommendationer. För att få en
uppfattning om hur den aktuella prissättningen ser ut kan SKK’s Köpa hund användas som
informationskälla. Medlem tipsas även om möjligheten att skänka gåvomedlemskap till
valpköpare.
17a/2014 Inkommande från icke medlem ang. avelshund
Ärende: Fråga från icke medlem ang. vilka krav som ställs för en avelshund i Sverige.

Beslut: Sekreterare svarar och informerar om SKK’s grundregler, sektionens
valphänvisningsregler samt etiska rekommendationer som Svenska pinscheruppfödare
förhåller sig till.
§35 Rapporter från kommittéer
Utställningskommitté: undersöker möjligheten att anordna MP officiellt. Även utställare från
andra länder skulle kunna lockas delta då det finns möjlighet att ta CERT. SSPK har sin
utställning dagen efter MP. Även andra aktiviteter planeras, bland annat lydnad, agility &
rallylydnad. DP-klubben & PS ska samarbeta så mycket som möjligt.
MH-kommitté: Gnesta-Trosa, har tackat ja till samarbete även i år, återkommer med aktuellt
datum. Planen är att få med inbjudan i Notisbladet (deadline 17 mars). Kommittén har även
börjat spåna inför höstens MH.
Tävlingskommitté: Revidering av statuter har påbörjats.
Avels- och mentalitetskommitté: Arbetet med forskning kring vaccinationskomplikationer
måste återupptas. Kontakt har tagits med läkemedelsverket. Behöver fylla på information
gällande vaccinationskomplikationer. Bland annat bör det utredas vidare kring sambanden om
vaccinationskomplikationer vid vaccination med dött vaccin/levande vaccin, Batch-nummer
bör samlas in. Har veterinärer lämnat uppgifter till läkemedelverket? Styrelsen är i behov av
information från både uppfödare och medlemmar för att komma vidare inför
forskningsprojekt. Det konstateras att det är mycket viktigt att vara tydliga & informera om
hur vi kommer att använda det material vi efterfrågar. RAS-dokumentet behöver prioriteras
och arbetas med under Face-To-Face helgen. Remissförfarande, fråga SSPK.
Trivselkommittén: Bordlägges till nästkommande möte.
PR-kommittén: Kommittén får i uppdrag att undersöka kostnader för nummerlappshållare.
Underlag finns och Pernilla uppdras att skicka ut informationen. Kommittén tar fram förslag
på profilartiklar.
§36 Medlemsaktiviteter
Linda presenterade en idé om att anordna pinscher-läger i Pinschersektionens regi.
Intentionen är att anordna lägret i närheten av Lilla Edet där det finns vandrarhem, duktiga
instruktörer, träningsmöjligheter på samma ställe. Styrelsen ställer sig positiv till att anordna
Pinscherläger. Linda uppdras att återkomma med mer information.
§37 Kommittéernas sammansättning
Avels- och mentalitetskommitté: Linda Levin (sammankallande), Bodo Bäckmo.
Utställningskommittén: Pernilla Fahlén (sammankallande), Lisa Sjöberg, Linda Hansen &
Cathrine Zachariasson.
Tävlingskommittén: Sofia Andersson (sammankallande), Elin Hjerpe och Helena Alsbäck.
MH-kommitté: Anna Hellsten (sammankallande) och Heidi Wistrand.
Trivselkommitté: Susanne Gustafsson (sammankallande) Camilla Ahnell. Susanne uppdras att
tillfråga medlemmar som kan tänkas vilja arbeta i kommittéer.
Styrelsen beslutar att införa en PR-kommitté med uppdrag att arbeta med: rasmontrar (inkl
rasparad), profilartiklar, sponsring. Styrelsen beslutar att Pernilla Fahlén är sammankallande
för PR-kommittén, övriga i kommittén är Anna Hellsten och Lisa Sjöberg.

§38 Mälarpinschern 2014
Förslag att MP ska prova på att vara officiell i år, styrelsen beslutar att år 2014 testa att köra
MP officiellt tillsammans med DP-klubben. Inbjudan kommer ut så snart den är klar.
§39 Notisbladet
Heidi informerar att Suvi Anderson är Pinschersektinens redaktör och även kommer att vara
kontakt mot SSPKs redaktion. Suvi har även erbjudit sin hjälp i redaktionen på SSPK.
Manusstopp 17 mars. Ska Notisbladet ingå i kostnaden som går tillbaka till SSPK. Klubbarna får
välja själva om de köper in sig i sidor i Notisbladet eller om de trycker egna tidningar.
Klubbarna har av SSPK fått i uppdrag att undersöka möjligheten att komma ner i pris vad gäller
tryckning av tidningen.
§40 Kvarstående frågor/uppföljning
– Undersöka om det går att upprätta en fond/stiftelse för forskning om pinscher.
– SKK’s Köpahund.se, nu är ändringen genomförd.
§41 Övriga frågor
a) Styrelsens telefonmöten, TeamSpeak verkar fungera bra, styrelsen beslutar att köra vidare
på denna lösning.
b) Styrelsen vill förtydliga och uppmuntra att allt som rör Pinschersektionens arbete ska ske
genom respektive mail @pinschersektionen.se. Information om detta lägga ut på sektionens
facebooksida.
c) Pinscherhänvisning, arbetsdokument, vilka regler gäller för pinscherhänvisningen.
§42 Kommande mötesdatum
Styrelsen kommer att träffas i Västerås 1-2 mars.
§43 Mötets avslutande
Heidi tackar samtliga ledamöter för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.
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