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

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  1/2014.	  §	  1	  -‐	  §	  17,	  29	  januari.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Bodo	  Bäckmo,	  Pernilla	  Fahlén,	  Anna	  Hellsten,	  Heidi	  Wistrand.	  
Ej	  närvarande:	  Susanne	  Gustafsson,	  Linda	  Levin.	  

§1	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§2	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Pernilla	  Fahlén	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  
protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§3	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§4	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  ska	  justeras	  och	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  	  
	  
§5	  Ekonomi	  
Alla	  uppgifter	  till	  årsmöteshandlingar	  har	  inkommit	  från	  kassör,	  inget	  övrigt	  att	  tillägga.	  	  
	  
§6	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
87a/2013	  Inkommande	  beslut	  från	  DN.	  
Ärende:	  Inget	  gällande	  pinscher.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
88a/2013	  Inkommande	  icke	  hänvisning.	  
Ärende:	  Inget	  gällande	  pinscher.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
89a/2013	  Inkommande	  nytt	  supplement	  från	  SKK.	  
Ärende:	  Supplement	  samt	  information	  till	  Utställnings-‐	  och	  championatregler	  2012-‐01-‐01-‐
2016-‐12-‐31	  gällande	  från	  och	  med	  1	  januari. 
Beslut:	  Styrelsen	  noterade	  informationen,	  inga	  tillägg	  gällande	  pinscher.	  
	  
90a/2013	  Inkommande	  nya	  föreskrifter	  för	  träning	  och	  tävling	  från	  Jordbruksverket.	  
Ärende:	  Jordbruksverket	  har	  reviderat	  föreskriften	  om	  träning	  och	  tävling	  med	  djur.	  Det	  
innebär	  bland	  annat	  att	  det	  generella	  kravet	  om	  tävlingsveterinär	  vid	  mästerskap	  försvinner.	  
De	  nya	  reglerna	  gäller	  från	  1	  januari	  2014.	  Hela	  nyheten:	  
http://www.skk.se/nyheter/2013/12/krav-‐pa-‐tavlingsveterinar-‐lattas/	  
	  



Beslut:	  Styrelsen	  noterade	  informationen	  och	  informerar	  i	  protokoll,	  i	  övrigt	  ingen	  åtgärd.	  
	  
91a/2013	  Inkommande	  icke	  hänvisning.	  
Ärende:	  Inget	  gällande	  pinscher.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
1a/2014	  Inkommande	  medlemslistor	  och	  medlemsstatistik.	  
Ärende:	  Listor	  över	  medlemmar	  och	  tillhörande	  statistik.	  
Beslut:	  Skickat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  pinscherhänvisare.	  
	  
2a/2014	  Inkommande	  protokoll	  från	  CS	  nr	  713.	  
Ärende:	  Protokoll	  från	  SKK’s	  Centralstyrelse.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
3a/2014	  Inkommande	  protokoll	  från	  Kennelfullmäktige.	  
Ärende:	  Protokoll	  från	  SKK’s	  Kennelfullmäktige.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
4a/2014	  Inkommande	  angående	  Årets	  Hund.	  
Ärende:	  Skrivelse	  från	  medlemmar	  som	  önskar	  att	  anmälan	  för	  Årets	  Hund	  förlängs.	  	  
Beslut:	  Se	  nedan	  under	  §	  12	  Fastställande	  av	  AU	  beslut.	  
	  
5a/2014	  Inkommande	  angående	  SSPK	  fullmäktigemöte.	  
Ärende:	  Information	  från	  SSPK	  om	  hur	  många	  delegater	  varje	  rasklubb	  får	  skicka	  till	  
fullmäktigemötet.	  	  
Beslut:	  Se	  nedan	  §	  11	  Delegater	  till	  SSPK	  Fullmäktige.	  
	  
6a/2014	  Inkommande	  från	  Studiefrämjandet.	  
Ärende:	  Information	  om	  en	  kunskapskväll	  om	  valberedningsarbete.	  
Beslut:	  Styrelsen	  har	  tagit	  del	  av	  informationen,	  i	  övrigt	  ingen	  åtgärd	  i	  dagsläget.	  
	  
7a/2014	  Inkommande	  inbjudan	  från	  ÖLKK.	  
Ärende:	  Örebro	  läns	  Kennelklubb	  bjuder	  in	  specialklubbar	  till	  genetikföreläsning.	  
Beslut:	  Inbjudan	  läggs	  upp	  på	  Pinschersektionens	  hemsida	  samt	  facebooksida.	  
	  
§7	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommitté:	  Kommer	  snart	  att	  ha	  fler	  möten	  inför	  årets	  upplaga	  av	  Mälarpinschern.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  Datum	  för	  MH	  på	  Gnesta-‐Trosa	  BK	  ska	  bokas	  in,	  målet	  är	  att	  försöka	  ha	  ett	  MH	  i	  
slutet	  av	  maj	  eller	  början	  av	  juni.	  Nästa	  steg	  är	  att	  börja	  arbeta	  för	  att	  hitta	  en	  plats	  för	  MH	  till	  
hösten.	  Styrelsen	  vill	  utöver	  det	  fokusera	  på	  att	  sprida	  information	  om	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  
göra	  MH.	  	  
	  
Tävlingskommitté:	  Resultaten	  för	  Årets	  Hund	  är	  färdigräknade	  och	  kontrollerade,	  
tävlingskommittén	  tackar	  Pernilla	  Fahlén	  för	  hjälpen!	  Rosetter	  är	  beställda	  och	  levererade.	  För	  
att	  underlätta	  arbetet	  ska	  samtliga	  statuter	  för	  Årets	  Hund	  omarbetas	  under	  2014	  för	  att	  likna	  
de	  statuter	  som	  SSPK	  använder	  sig	  av.	  	  
	  
	  
	  
	  



Avels-‐	  och	  mentalitetskommitté:	  	  
Mycket	  arbete	  inför	  årsmötet.	  I	  övrigt	  ligger	  fokus	  på	  vaccinationskomplikationer,	  tidigare	  
arbete	  är	  tyvärr	  till	  största	  del	  oanvändbart	  och	  vi	  får	  starta	  från	  början	  igen,	  vi	  kommer	  att	  
behöva	  hjälp	  från	  uppfödare	  och	  valpköpare,	  mer	  information	  om	  det	  senare.	  Vi	  behöver	  även	  
kontrollera	  om	  veterinärerna	  rapporterar	  in	  reaktioner	  till	  läkemedelsverket.	  	  
Vaccinationsreaktioner	  har	  börjat	  dyka	  upp	  hos	  schäfer,	  vilket	  är	  mycket	  tråkigt	  för	  rasen,	  men	  
i	  och	  med	  att	  det	  är	  en	  mycket	  större	  ras	  än	  pinscher	  så	  hoppas	  vi	  att	  det	  onda	  kan	  ha	  något	  
gott	  med	  sig,	  att	  större	  insatser	  och	  projekt	  sätts	  igång.	  	  
	  
§8	  Medlemsaktiviteter	  
Styrelsen	  är	  glada	  att	  så	  pass	  många	  har	  anmält	  sig	  till	  föreläsningen	  med	  David	  Selin.	  Vi	  
kommer	  inte	  att	  öppna	  anmälan	  för	  utomstående.	  Är	  du	  medlem	  men	  har	  missat	  att	  anmäla	  så	  
är	  du	  ändå	  välkommen,	  men	  då	  utan	  fika.	  
	  
Det	  finns	  önskemål	  från	  uppfödare	  om	  ”dagordning”	  för	  uppfödarmötet,	  förslag	  från	  styrelsen	  
är	  vaccinationskomplikationer,	  avelsbas,	  inavelsgrader.	  	  
	  
§9	  Årsmöte	  
Heidi	  har	  haft	  kontakt	  med	  vandrarhemmet,	  det	  är	  bokat	  med	  mat	  och	  fika,	  det	  blir	  fika	  från	  
klockan	  10	  och	  lunch	  klockan	  13.	  Heidi	  har	  mailat	  årsmöteshandlingar	  till	  ordförande	  från	  
SKK.	  Från	  styrelsen	  deltar	  på	  årsmötet	  Sofia,	  Bodo,	  Pernilla,	  Anna,	  Susanne	  och	  Heidi.	  	  	  
Till	  årsmötet	  kommer	  protokoll	  från	  2013	  att	  finnas	  för	  styrelsen	  att	  skriva	  på.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  sekreterare	  på	  årsmötet	  kommer	  att	  vara	  Sofia	  Andersson,	  som	  även	  
förbereder	  ett	  protokoll	  för	  konstituerande	  möte	  efter	  årsmötet.	  	  
	  
§10	  Nya	  stadgar/SSPK	  
Heidi	  har	  mailat	  ut	  info	  som	  kommer	  från	  SSPK.	  Formalitet	  gällande	  stadgarna,	  ska	  uppdateras	  
och	  fräschas	  upp.	  Okej	  att	  ta	  under	  punkten	  övrigt	  på	  årsmötet.	  	  
Sekreterarnotering	  2014-‐02-‐19:	  Vi	  fick	  senare	  information	  om	  att	  det	  inte	  gick	  att	  ta	  denna	  
punkt	  under	  övrigt,	  vi	  var	  dessutom	  bundna	  till	  att	  på	  årsmötet	  använda	  den	  nya	  dagordningen	  
som	  finns	  i	  de	  nya	  stadgarna,	  som	  redan	  är	  antagna	  av	  SSPK.	  Dagordning	  och	  stadgar	  
publicerades	  på	  Pinschersektionens	  hemsida	  2014-‐02-‐05.	  	  
	  
§11	  Delegater	  till	  SSPK	  Fullmäktige	  
Pinschersektionen	  har,	  grundat	  på	  medlemsantalet,	  4	  platser.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  som	  
representanter	  för	  Pinschersektionen	  skicka	  Anna	  Hellsten,	  Heidi	  Wistrand,	  Sofia	  Andersson,	  
Helena	  Ahlsbäck	  och	  som	  reserv	  Lisa	  Sjöberg.	  	  
	  
§12	  Fastställande	  av	  AU	  beslut	  
AU	  nummer	  1	  2014,	  fastställs.	  Men	  styrelsen	  vill	  rätta	  några	  felaktiga	  uppgifter.	  
Anmälningsformuläret	  fanns	  tillgängligt	  och	  med	  möjlighet	  att	  skicka	  in	  en	  komplett	  anmälan	  
från	  den	  16	  december.	  	  	  
	  
§13	  Förslag	  till	  medlemsavgift	  och	  avgift	  för	  extra	  medlemskap	  
Vi	  kan	  välja	  att	  en	  viss	  summa	  per	  medlem	  inte	  behöver	  gå	  till	  Notisbladet,	  men	  då	  behöver	  vi	  
ha	  ett	  eget	  utskick.	  Styrelsen	  anser	  att	  vi	  vill	  vara	  med	  på	  Notisbladet	  förutsatt	  att	  det	  flyter	  på.	  	  
Heidi	  har	  möte	  med	  SSPK	  nästa	  vecka,	  då	  får	  vi	  mer	  information	  om	  vad	  som	  gäller	  och	  en	  
möjlighet	  för	  klubbarna	  anslutna	  till	  SSPK	  att	  samordna.	  Styrelsen	  har	  för	  avsikt	  att	  stå	  kvar	  på	  
samma	  avgift	  som	  i	  dagsläget.	  	  
	  
	  
	  



§14	  Notisbladet	  
Pinschersektionen	  har	  en	  redaktör	  i	  Suvi	  Andersson.	  Styrelsen	  hoppas	  att	  SSPK	  kommer	  att	  
ordna	  med	  en	  redaktion	  och	  ett	  jämnt	  flöde	  av	  tidningar.	  	  
	  
§15	  Övriga	  frågor	  
a)	  Köpahund.se,	  texten	  är	  inte	  ändrad	  än,	  Heidi	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  SKK	  för	  att	  skynda	  på	  
ändringen.	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  korrekt	  text	  visas	  på	  en	  sida	  som	  för	  många	  kan	  vara	  den	  
första	  kontakten	  med	  rasen.	  	  
b)	  Pinscherhänvisningen,	  styrelsen	  vill	  förtydliga	  att	  för	  att	  få	  hänvisning	  så	  ska	  man	  vara	  
medlem.	  Styrelsen	  står	  bakom	  hänvisaren	  att	  vara	  ”fyrkantig”,	  det	  måste	  vara	  lika	  för	  alla	  och	  
alla	  uppgifter	  ska	  finnas	  med	  och	  vara	  korrekta	  vid	  hänvisning.	  Styrelsen	  konstaterar	  att	  vi	  
behöver	  bli	  bättre	  på	  att	  rikta	  oss	  med	  information	  till	  medlemmar	  som	  äger	  hanhundar.	  	  
	  
§16	  Kommande	  mötesdatum	  
Årsmötet	  9	  februari.	  
	  
§17	  Mötets	  avslutande	  
Heidi	  tackar	  samtliga	  ledamöter	  för	  ett	  produktivt	  och	  givande	  år	  och	  möte	  och	  förklarade	  
mötet	  avslutat.	  	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	   	   	   Pernilla	  Fahlén	  
Vice	  Ordförande	   	   	   	  
	  


