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

Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2014. § 44 - § 59, 26 mars.
Mötets plats: Telefonmöte
Närvarande: Lisa Sjöberg, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Linda Levin, Helena Alsbäck.
Ej närvarande: Sofia Andersson, Susanne Gustafsson, Anna Hellsten, Camilla Ahnell.
§44 Mötets öppnande
Heidi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§45 Val av sekreterare och justeringsperson
Som justeringsperson valdes Pernilla Falén att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet. Som protokollförare valdes Helena Alsbäck.
§46 Fastställande av dagordning
Mötet fastslog dagordningen.
§47 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2, och 3 är justerade och läggs ut på hemsidan.
§48 Ekonomi
Linda har kontaktat revisorerna med förslag på rutiner för granskning av ekonomi och
verksamhet. Pinschersektionen har fått sponsring med 2000 kr + 2000 kr, vilket är på väg in på
kontot. Aktuell ekonomisk status är: 40.337,18kr.
§49 Inkommande och utgående skrivelser.
Bordlägges till nästkommande möte.
§50 Lathund för pinscherhänvisning.
Lathund för pinscherhänvisningen ska tas fram. Årligen ska maxantalet avkommor uppdateras
i valphänvisningen. Det kommer att skapas en tråd i styrelsens arbetsforum då fler kan vara
delaktiga i arbetet.
§51 Rapporter från kommittéer.
Avels- och mentalitetskommitté: Hemsidan ska uppdateras då maxantalet avkommor ändrats
utifrån den beräkningsmodell som finns att tillgå. Maxgräns är 38 avkommor när parning sker.
Kommittén arbetar med ett förslag på redovisning av personlighetprofil till valphänvisningen.
Utställningskommitté: Arbetet fortlöper med MälarPinschern där det också efterlyses fler
funktionärer. Nya sponsorer läggs till på hemsidan, och styrelsen är väldigt tacksamma och
glada för all sponsring! MälarPinchern får officiell status, då SSPK och SKK godkänt ansökan.
Inbjudan har publicerats på hemsidan och sektionens Facebooksida.
MH-kommitté: Det finns fortfarande platser kvar till sektionens MH på Gnesta-Trosa

brukshundklubb sista anmälningsdag 26 april.
Höstens MH kommer att arrangeras i samarbete med en klubb söder över, återkommer med
plats och datum.
Tävlingskommitté: Revidering av statuter har påbörjats.
Trivselkommittén: Inget nytt att rapportera.
PR-kommittén: Undersöker olika profilartiklar inför ev. försäljning vid MälarPinschern.
§52 Medlemsaktiviteter
Bordlägges till nästkommande möte.
§53 Beslut om ändringar i sammansättningen av Trivselkommittén
Styrelsen beslutar att välja Helena Alsbäck som sammankallande i Trivselkommittén att arbeta
tillsammans med Lisa Sjöberg , Camilla Ahnell och Susanne Gustafsson.
§54 Sponsring
Styrelsen beslutar att köpa in programvaran Katalog för PC, med hjälp av sponsorpengar från
Malms VVS AB och Robins VVS service AB. Pernilla uppdras att köpa in programmet och
handha densamma. Programvaran kommer att vara till stor nytta vid tillverkning av kataloger
och rapporttering från officiella utställningar till SKK.
§55 Kvarstående frågor/uppföljning
Undersöka om det går att upprätta en fond/stiftelse för forskning om pinscher.
§56 Notisbladet
Heidi informerar att informationen från pinschersektionen är inlämnad och klar.
Manusstopp Notisbladet nr 2 16 juni 2014.
§57 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§58 Kommande mötesdatum
Nästa möte är ett telefonmöte måndagen 28 april.
§59 Mötets avslutande
Heidi tackar samtliga ledamöter för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.
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