
 
 

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

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 1/2013. § 1-§ 13, 27:e februari 2013. 
 
Mötets plats: Telefonmöte. 
 
Närvarande: Sofia Andersson, Catharina Bergman, Bodo Bäckmo, Pernilla Fahlén, Susanne 
Gustafsson, Anna Hellsten, Elin Hjerpe, Linda Levin, Heidi Wistrand. 
 
§1 Mötets öppnande  
Anna Hellsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av sekreterare och justeringsperson  
Som justeringsperson valdes Elin Hjerpe att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
Mötet beslutade även att paragraferna 4-6 ska justeras omedelbart.  
Som protokollförare valdes Sofia Andersson.  
 
§3 Fastställande av dagordning  
Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.  
 
§4 Styrelsens konstituering 
Styrelsen konstituerar sig enligt följande: 
Ordförande: Anna Hellsten (1 år) 
Ledamot: Catharina Bergman (vice ordförande, 1 år) 
Ledamot: Linda Levin (kassör, 2 år) 
Ledamot: Sofia Andersson (sekreterare, 2 år) 
Ledamot: Heidi Wistrand (2 år) 
Ledamot: Bodo Bäckmo (1 år) 
Ledamot: Elin Hjerpe (vice sekreterare, 1 år)  
1:e Suppleant: Pernilla Fahlén (1 år) 
2:e suppleant: Susanne Gustafsson (1 år) 
 
§5 Arbetsutskott (AU) 
Arbetsutskott utses: Ordförande, vice ordförande, kassör. 
 
§6 Firmatecknare 
Styrelsen beslutade att ordförande Anna Hellsten och kassör Linda Levin tecknar firma var för 
sig.  
 
§7 Avelskommittén (AK) 
Styrelsen tog beslut om att AK ska utformas som under 2012. Från styrelsen uppdrogs 
Catharina Bergman och Bodo Bäckmo att ingå i AK. Vidare uppdrogs Christer Carle och Jessica 
Westblad som adjungerade. Sammankallande för AK är Bodo Bäckmo.  
Bodo informerade om AK’s arbete, ett exempel på fortlöpande uppdrag är att spåra arvsgång 
gällande vaccinationskomplikationer.  



 
§8 SSPK Fullmäktigemöte 
Till mötet skickas nytillträdd ordförande samt delegater utifrån vad styrelsen beslutade 2012. 
 
§9 Inkommande skrivelser  
Bordlägges till nästkommande möte. 
 
§10 Utgående skrivelser  
Bordlägges till nästkommande möte. 
 
§11 Övriga frågor  
a) Hemsidan kommer att omarbetas och uppdateras. Beslutades att information om nya 
styrelsens sammansättning ska läggas ut på hemsidan.  
 
b) Diskussion om uställnings- och tävlingskommitté, vilka styrelsen önskar ska arbeta som 
tidigare. De som under 2012 var adjungerade i nämnda kommittéer tillfrågas om de önskar 
behålla sitt uppdrag. Beslut tas efter kontakt med samtliga berörda.   
 
c) Det finns möjlighet för styrelsen att delta i utbildning i föreningsteknik, anordnad av SKK.  
 
d) Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att anordna ett MH eller BPH för medlemmarna under 
2013. Styrelsen beslutade att Heidi Wistrand blir ansvarig för uppdraget och delegation däri.  
Heidi informerar om att hon varit i kontakt med några brukshundklubbar i Mälardalsregionen 
och inväntar besked från dessa. 
 
§12 Kommande mötesdatum  
Onsdag 13 mars. 
 
§13 Mötets avslutande  
Anna Hellsten tackar för deltagandet och avslutar mötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Sofia Andersson 
Sekreterare 
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Anna Hellsten   Elin Hjerpe 
Ordförande     


