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

Protokoll fört vid styrelsemöte 5/2013. § 50 -§ 63, 20:e maj 2013.
Mötets plats: Telefonmöte.
Närvarande: Sofia Andersson, Pernilla Fahlén, Susanne Gustafsson, Linda Levin, Heidi
Wistrand.
Ej närvarande: Bodo Bäckmo, Anna Hellsten, Elin Hjerpe.
§50 Mötets öppnande
Heidi Wistrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§51 Val av sekreterare och justeringsperson
Som justeringsperson valdes Susanne Gustafsson att tillsammans med mötesordförande
justera protokollet.
Som protokollförare valdes Sofia Andersson.
§52 Fastställande av dagordning
Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.
§53 Föregående protokoll
Protokoll från föregående möten godkännes.
Styrelseprotokoll 4/2013 är justerat.
Detta protokoll ska publiceras på hemsidan.
§54 Ekonomi
Linda rapporterar om att det ekonomiska läget ser bra ut, inga större utgifter har funnits
hittills i år, de kostnader som har varit har täckts upp av intäkter i form av medlemsavgifter.
Vissa delar av bokföringen samt fysiska föremål saknas fortfarande, vilket bland annat gör så
att en komplett inventarielista ej kan sammanställas.
§55 Inkommande och utgående skrivelser
33a/2013 Inkommande angående Notisbladet.
Ärende: Notisbladet har fått en tillfällig redaktör.
Beslut och åtgärd: Se § 60. Lades sedan till handlingarna.
34a/2013 Inkommande information om icke hänvisning.
Ärende: Lista med uppfödare som inte längre får hänvisning från SKK.
Beslut och åtgärd: För kännedom, lades till handlingarna.
35a/2013 Inkommande information om forskning.
Ärende: Det pågår forskning om kennelhosta hos hund, ägare uppmanas att delta med sina
hundar.
Beslut och åtgärd: Skickas till Pernilla för hantering och publicering på hemsidan.

36a/2013 Inkommande ekonomisk redovisning från SBK tävling.
Ärende: Information om vad som gäller för klubbar som använder sig av SBK tävling.
Beslut och åtgärd: Skickat till kassör för kännedom, lades sedan till handlingarna.
37/2013 Inkommande medlemslistor.
Ärende: Medlemslista, nya medlemmar, U-märkta medlemmar samt medlemsstatistik.
Beslut och åtgärd: Skickades till Elin, lades därefter till handlingarna.
§56 Rapporter från kommittéer
Utställningskommitté: Har varit och rekat platsen för Mälarpinschern, som ska vara en bra
plats för utställningen gällande parkering, ytor med mera.
Styrelsen beslutar om en arbetsgång för att anmälningslistor ska komma till rätt person inför
produktion av katalog.
MH-kommitté: MH i Gnesta/Trosa BK är nu bokat och betalt, 8 platser samt 2 reservplatser
finns till förfogande. En inbjudan finns som läggs ut på hemsidan och Facebook. Styrelsen
fortsätter med arbetet att försöka få till en föreläsning i samband med MH.
Tävlingskommitté: Arbetet med Viltspårs KM fortsätter, domare har gett förslag på datum i
oktober. Styrelsen framhäver vikten av att marknadsföra SSPK’s aktiviteter, länk till dessa
finns på hemsidan.
Avelskommitté: Styrelsen diskuterar kring möjligheten att nyttja medel ur en forskningsfond,
Linda uppdras att undersöka vilka beslut som finns i frågan och om en fond finns upprättad.
Frågan diskuteras vidare i styrelseforum.
§57 Hemsidan
Är till största del klar, ska kompletteras med texter på sina håll. Styrelsen arbetar för att såväl
hemsida som Facebook ska bli mer aktiva och få fler besökare.
§58 Medlemsaktiviteter
Styrelsen arbetar för att eventuellt kunna erbjuda medlemmarna en föreläsning i samband
med MH och/eller Viltspårs KM.
Styrelsen beslutar att ha med en återkommande lägesrapport under denna paragraf, en
sammanfattning av antalet medlemmar, med fokus på nya medlemmar, för att möjligen kunna
dra slutsatser vad som orsakat att fler eller färre har valt ett medlemskap.
Styrelsen beslutar att genomföra en telefonintervju med slumpvis utvalda medlemmar, för att
kunna skapa en bild av vad de vill att sektionen ska arbeta med. Mer info om detta läggs ut på
hemsida och Facebook.
§59 Arbetsbeskrivningar
Styrelsen har sett över samtliga funktioner och upprättat arbetsbeskrivningar för dessa, det
har lett fram till vissa förändringar.
Styrelsen beslutade att en person i styrelsen äger funktionen som webbmaster som sedan
delegerar en till två personer att vara webbredaktörer. Nuvarande webbmaster tillfrågas om
hon vill fortsätta uppdraget, men nu som webbredaktör, med av styrelsen upprättad
arbetsbeskrivning. Som webbmaster väljer styrelsen Pernilla Fahlén.
Även nuvarande valphänvisare, som framöver kommer att vara pinscherhänvisare, tillfrågas
om hon efter upprättad arbetsbeskrivning önskar fortsätta med sitt uppdrag.

§60 Notisbladet
Styrelsen har sammanställt material med hjälp av Catharina Bergman som i vanlig ordning gör
ett strålande jobb. Pinschersektionen kommer alltså att ha sidor med i nästa nummer av
Notisbladet. Redaktören för detta nummer är tillfällig och det blir ett sammanslaget nummer 1
och 2 som beräknas komma ut efter midsommar.
§61 Övriga frågor
a) Föreslås att styrelsen ser över rutin att intyg för ögonlysning som är äldre än ett år ska
gulmarkeras i pinscherhänvisningen. Linda uppdras att undersöka vad som står skrivet i
tidigare protokoll, därefter diskuteras frågan på styrelsens forum.
b) Heidi meddelar att Pinschersektionens logga nu finns restaurerad. Stort tack för hjälpen
Malin Appelqvist!
c) Pernilla uppmärksammar att arrangörerna av pinscherlägret i Värmland ger sitt vöerskott
till SM-laget Gubbröra där två pinschrar ingår. Styrelsen är positiv till den fina gesten och
skickar sina lyckönskningar till laget.
d) Ett förslag på att årsmöteshandlingar och övriga bilagor ska finnas på hemsidan tillsammans
med protokollen. Styrelsen önskar upprätta ett arkiv och kommer att försöka finna en strategi
för att kunna genomföra det.
e) Styrelsen beslutar att i dagordningar framöver ha med en paragraf där man tar upp
kvarstående frågor och gör en uppföljning på de uppdrag som protokollförts.
f) Styrelsen önskar uppmärksamma de svenska pinschrar som deltagit i WDS på sektionens
hemsida och Facebooksida. Pernilla uppdras att kontakta dessa, för att ge möjlighet att avge
rapport.
§62 Kommande mötesdatum
Nästa möte den 17 juni.
§63 Mötets avslutande
Heidi förklarade mötet avslutat.
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