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

	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  8/2013.	  §	  86	  -‐	  §	  100,	  21:e	  augusti	  2013.	  	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte.	  	  
	  
Närvarande:	  Pernilla	  Fahlén,	  Heidi	  Wistrand.	  Linda	  Levin,	  Bodo	  Bäckmo	  deltar	  från	  §	  90	  tom	  §	  97	  
Årets	  hund.	  
Ej	  närvarande:	  Anna	  Hellsten,	  Susanne	  Gustafsson,	  Sofia	  Andersson	  
	  
§86	  Mötets	  öppnande	  	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§87	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Linda	  Levín	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Pernilla	  Fahlén.	  	  
	  
§88	  Fastställande	  av	  dagordning	  	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  med	  tillägg	  av	  §	  94	  Rapport	  från	  SSPK's	  möte.	  
	  	  
§89	  Föregående	  protokoll	  	  
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  6/2013,	  7/2013	  samt	  AU	  möte	  1/2013	  är	  godkänt	  och	  publicerat	  på	  
hemsidan.	  	  
	  
§90	  Ekonomi	  	  
I	  kassan	  finns	  60	  630,74	  Kr.	  	  
Faktura	  för	  rosetter	  till	  Mälarpinschern	  har	  inkommit.	  Pernilla	  informerar	  om	  att	  det	  har	  blivit	  lite	  
dyrare	  än	  vad	  som	  var	  räknat	  för	  i	  budgeten	  pga	  flera	  anmälda	  hundar	  än	  beräknat.	  BIR	  och	  BIM	  
rosetterna	  har	  kostat	  mer	  än	  beräknat	  per	  styck	  då	  Silvi	  räknar	  dessa	  som	  1	  av	  varje	  då	  de	  har	  olika	  
färger	  och	  Pernilla	  trodde	  att	  man	  räknade	  ihop	  alla	  med	  samma	  artikelnummer.	  Noteras	  även	  att	  
intäkterna	  ökar	  med	  fler	  anmälda	  hundar.	  	  
	  
Bodo	  Bäckmo	  ansluter	  till	  mötet.	  
	  
	  
§91	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  	  
	  
42a/2013	  Remissrunda	  stadgerevidering.	  	  
Ärende:	  Läsa	  igenom	  förslaget	  på	  nya	  stadgar	  och	  meddela	  om	  det	  finns	  synpunkter.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Inga	  synpunkter.	  För	  kännedom	  
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43a/2013	  Inkommande	  Icke	  hänvisning.	  	  
Ärende:	  Information	  om	  kennlar	  inom	  SSPK	  som	  fått	  hänvisningsstopp.	  Ingen	  pinscher.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom.	  	  
	  
44a/2013	  Medlemslistor	  
Ärende:	  Listor	  på	  alla	  medlemmar.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  skickat	  även	  till	  valphänvisaren.	  	  
	  
45a/2013	  Inbjudan	  till	  AKC/Eukanuba	  Nat	  Camp.	  	  
Ärende:	  Inbjudan	  till	  utställning	  den	  14-‐15	  december	  i	  Florida.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom.	  
	  
46a/2013	  CS-‐protokoll	  nr	  3	  2013.	  	  
Ärende:	  Förslag	  om	  att	  införa	  ett	  utställningsförbud	  för	  hanar	  som	  kastrerats.	  Under	  §	  82	  Protokoll	  
SKK/SRD-‐K	  nr	  2-‐2013:	  	  
SRD-‐K	  föreslår	  CS	  att	  införa	  ett	  utställningsförbud	  för	  hanar	  som	  kastrerats.	  	  
CS	  diskuterade	  förslaget	  ingående	  och	  beslutade	  att	  vid	  nästa	  regelrevidering	  skriva	  in	  ett	  förbud	  
för	  kastrerade	  hanar	  att	  delta	  på	  utställning.	  	  
CS	  beslutade	  vidare	  att	  uppdra	  till	  kansliet	  att	  skriva	  en	  debattartikel	  om	  kastration	  till	  några	  
veterinärmedicinska	  tidskrifter.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  AK	  uppdras	  att	  skriva	  en	  text	  som	  ska	  publiceras	  på	  hemsidan.	  	  
	  
47a/2013	  Inkommande	  ang	  Genetiska	  hälsopass	  från	  SKK	  	  
Ärende:	  Information	  från	  SKK	  om	  att	  ta	  emot	  information	  om	  genetiska	  hälsopass	  med	  försiktighet.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Inkommen	  information	  ska	  i	  sin	  helhet	  att	  publiceras	  på	  sektionens	  hemsida.	  
Webbansvariga	  uppdras	  att	  lägga	  ut	  informationen	  på	  hemsida	  och	  FB.	  	  
	  
48a/2013	  Medlemslistor	  och	  statistik.	  	  
Ärende:	  För	  kännedom.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  läggs	  till	  handlingarna.	  	  
	  
Utgående:	  tomt	  	  
	  
§92	  Rapporter	  från	  kommittéer	  	  
	  
Avels-‐	  och	  mentalitetskommitté:	  Mortalitetsenkäten	  ligger	  på	  nätet	  och	  AK	  hoppas	  på	  bra	  respons.	  
AK	  arbetar	  med	  revidering	  av	  RAS.	  Jessica	  och	  Bodo	  kollar	  vad	  som	  har	  kommit	  in.	  AK	  planerar	  att	  
slutföra	  revideringen	  under	  hösten	  2013	  och	  föreslår	  därför	  ett	  arbetsmöte.	  Bodo	  har	  efterfrågat	  
programmet	  Lathunden	  som	  för	  närvarande	  finns	  hos	  föregående	  ordförande	  för	  sektionen.	  
Styrelsen	  hoppas	  på	  att	  få	  tillgång	  till	  programmet	  snarast.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  MH	  för	  pinscher	  genomförs	  på	  Gnesta	  BK	  den	  15	  september.	  Inget	  nytt	  att	  
rapportera.	  	  
	  
Utställningskommitté:	  Pernilla	  informerar	  om	  att	  det	  verkar	  gå	  bra	  allt	  och	  att	  läget	  är	  under	  
kontroll	  inför	  helgen.	  Det	  är	  kul	  att	  många	  är	  anmälda.	  Det	  finns	  även	  en	  enkät	  ute	  för	  att	  kolla	  
medlemmarnas	  intresse	  att	  anordna	  Mälarpinschern	  officiellt.	  	  Pernilla	  behöver	  även	  pengar	  från	  
kassan	  för	  att	  kunna	  betala	  RS	  x	  2	  på	  utställningsdagen	  samt	  för	  oförutsedda	  utgifter.	  
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Anmälda	  att	  hjälpa	  till	  är:	  Helena	  +	  hennes	  mamma,	  Heidi,	  Anna,	  Linda	  och	  Pernilla.	  
	  
Tävlingskommitté:	  KM	  i	  Viltspår	  genomförs	  den	  5	  oktober.	  Inbjudan	  finns	  på	  hemsidan	  och	  FB.	  
Sista	  anmälningsdatum	  är	  den	  21	  september.	  I	  samband	  med	  KM	  erbjuds	  sektionens	  medlemmar	  
en	  öppen	  föreläsning	  om	  första	  hjälpen	  för	  hund.	  	  
	  
Övrig	  info:	  SSPK	  kommer	  att	  anordna	  rallylydnad	  och	  lydnads-‐KM	  den	  14	  september	  på	  Höganäs	  
brukshundklubb.	  Info	  finns	  på	  hemsidan	  och	  på	  FB.	  	  
	  
§93	  Medlemsaktiviteter	  	  
I	  samband	  med	  KM	  erbjuds	  sektionens	  medlemmar	  en	  öppen	  föreläsning	  om	  första	  hjälpen	  för	  
hund.	  	  
	  
Styrelsen	  undersöker	  möjligheten	  att	  anordna	  en	  föreläsning	  i	  samband	  med	  Årsmötet.	  	  
	  
§94Information	  från	  SSPK	  möte	  	  
Heidi	  närvarade	  på	  mötet	  och	  gav	  en	  kort	  rapport	  om	  pågående	  aktiviteter.	  	  
	  
§95	  Information	  gällande	  beslut,	  AU-‐möte	  1	  	  
10	  juli	  fattade	  AU	  beslut	  om	  bidrag	  för	  ögonlysning	  av	  äldre	  hundar.	  Se	  protokoll:	  Protokoll	  fört	  vid	  
Arbetsutskottets	  möte	  1/2013.	  §	  1	  -‐	  §	  6,	  10:e	  juli	  2013.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  AU´s	  beslut	  om	  bidrag	  för	  ögonlysning	  av	  äldre	  hundar	  fastställs.	  	  
	  
§96	  Notisbladet:	  Det	  är	  olika	  bud	  på	  när	  nästa	  manusstopp	  är	  antingen	  1	  eller	  15	  september.	  Kattis	  
kommer	  att	  hjälpa	  Heidi.	  Heidi	  kommer	  att	  vara	  Pinschersektionens	  kontakt	  med	  Notisbladet	  och	  
vår	  redaktör.	  Pernilla	  ska	  maila	  sponsor-‐loggorna	  från	  Mälarpinschern	  till	  Heidi.	  	  
	  
§97	  Denna	  punkt	  kommer	  att	  innehålla	  en	  lista	  med	  kvarstående	  frågor/uppgifter.	  Det	  som	  listas	  är	  
alltså	  kvar	  att	  göra	  eller	  slutföra,	  när	  det	  som	  uppdragits	  är	  klart	  så	  försvinner	  det	  från	  listan.	  	  
	  
-‐	  Inventarielista	  	  
Åtgärd:	  Linda	  informerar	  att	  en	  inventarielista	  har	  upprättats.	  Det	  saknas	  uppgifter	  om	  ett	  par	  stora	  
poster	  om	  exempelvis	  banderoll	  som	  sektionen	  äger.	  Pernilla	  vet	  eventuellt	  var	  banderollen	  finns	  
och	  ska	  kolla	  upp	  detta.	  	  
Inventarielistan	  är	  ett	  levande	  dokument	  och	  behöver	  uppdateras	  med	  jämna	  mellanrum.	  	  
-‐	  Uppdatering	  av	  Årets	  Hund	  statuter,	  tävlingskommittén	  ska	  uppdras	  att	  lämna	  rapport.	  Statuterna	  
bör	  uppdateras	  med	  gällande	  regelverk.	  	  
-‐	  Åtgärdsplan	  för	  oväntade	  eller	  nya	  sjukdomar	  som	  uppkommer.	  Åtgärd:	  Rutiner	  finns	  
framarbetade	  hos	  AK.	  	  
-‐	  Beskrivning	  av	  pinschern	  på	  köpahund.se	  samt	  hemsidan.	  Åtgärd:	  Revidering	  av	  RAS	  har	  prioritet	  
under	  hösten.	  	  
-‐	  Listorna	  för	  Årets	  Hund,	  ut	  på	  hemsidan.	  	  
Beslutas	  att	  resultatlistor	  från	  tidigare	  år	  läggs	  i	  arkivet	  hos	  sekreterare.	  Resultatlistor	  från	  
föregående	  år	  publiceras	  på	  hemsidan.	  Webbansvariga	  ha	  ansvaret	  för	  genomförande.	  	  
	  
Bodo	  Bäckmo	  lämnar	  mötet.	  	  
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§98	  Övrigt:	  Diskuteras	  om	  att	  årsmötet	  behöver	  börjas	  planeras.	  Lokaler,	  övernattning	  och	  vart	  ska	  
det	  hållas?	  	  
	  
§99	  Kommande	  mötesdatum	  	  
Förslag	  på	  mötesdatum	  är	  den	  23	  september	  kl	  19.30.	  	  
	  
§100	  Mötets	  avslutande	  	  
Heidi	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Pernilla	  Fahlén	   	   	   Linda	  Levín	  
Sekreterare	  	   	   	   	   Kassör	  
	  
	  
	  
	  


