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

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2013. § 24 -§ 37, 25:e mars 2013. 
 
Mötets plats: Telefonmöte. 
 
Närvarande: Sofia Andersson, Bodo Bäckmo, Pernilla Fahlén, Susanne Gustafsson fram till § 34, 
Anna Hellsten, Elin Hjerpe, Linda Levin, Heidi Wistrand. 
Ej närvarande: Susanne Gustafsson lämnar mötet efter § 34. 

§24 Mötets öppnande 

Anna Hellsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§25 Val av sekreterare och justeringsperson 
Som justeringsperson valdes Linda Levin att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
Som protokollförare valdes Sofia Andersson. 
 

§26 Fastställande av dagordning 
Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.  
 
§27 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möten godkännes.  
 
§28 Ekonomi 
Bordlägges till nästkommande möte. 
 
§29 Inkommande och utgående skrivelser 

9a/2013 Inkommande icke hänvisning från SKK. 
Ärende: Angående ej hänvisning från SKK. 
Beslut och åtgärd: Lades till handlingarna. 
 
10a/2013 Inkommande, önskan från medlem. 
Ärende: Medlem önskar förtydligande angående Årets Hund och disciplinnämndens beslut.  
Beslut och åtgärd: Medlem har fått svar. Lades till handlingarna. 
 
11a/2013 Inkommande, remiss om SKKs grundregler. 
Ärende: Information om när denna remiss ska behandlas. 
Beslut och åtgärd: Lades till handlingarna. 
 
12a/2013 Inkommande, upplysning från medlem. 
Ärende: Medlem som upplyser om att en länk på hemsidan är bruten. 
Beslut och åtgärd: Medlem har fått svar. Länken på hemsidan är åtgärdad, lades därefter till 
handlingarna. 
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13a/2013 Inkommande, medlemslistor från SKK för SSPK 
Ärende: Listor över våra medlemmar. 
Beslut och åtgärd: Skickas till Elin Hjerpe, lades sedan till handlingarna. 
 
14a/2013 Inkommande, reseersättning SKK 
Ärende: För kännedom. 
Beslut och åtgärd: Lades till handlingarna. 
 
15a/2013 Inkommande fråga angående pinscher 
Ärende: En person har frågor om pinscher för omplacering. 
Beslut och åtgärd: Vidarebefordras till valphänvisare. 
 
16a/2013 Inkommande angående pinschrar i SM. 
Ärende: Fråga om Pinschersektionen har möjlighet att ekonomiskt sponsra de pinschrar som tagit 
sig till SM i agility. 
Beslut och åtgärd: Svar skickas till medlem. Lades därefter till handlingarna. 
 
16b/2013 Utgående angående 16a/2013 Pinschrar i SM. 
Styrelsen kan tyvärr inte bidra med någon ekonomisk sponsring, däremot kommer det att läggas 
upp information på Pinschersektionens nyhetsblogg och Facebooksida. 
 
17a/2013 Inkommande från SSPK angående ny styrelse 
Ärende: Skicka in den nya styrelsens sammansättning till SSPK. 
Beslut och åtgärd: Sänt en lista med styrelsens uppgifter till SSPK. 
 
18a/2013 Inkommande CS Protokoll 1-2013 
Ärende: Protokoll från SKK centralstyrelse. 
Beslut och åtgärd: Lades till handlingarna. 
 
19a/2013 Inkommande angående utträde ur utställningskommittén. 
Ärende: Anna Borg meddelar sitt utträde ur utställningskommittén. 
Beslut och åtgärd: Styrelsen har skickat ett svar samt delgivit informationen till berörda personer.  
 
19b/2013 Utgående angående 19a/2013 Utträde ur utställningskommittén. 
Styrelsen framför ett stort tack för allt arbete som Anna Borg har lagt ner under åren. 
 
20a/2013 Inkommande från SSPK angående stadgekommitté. 
Ärende: Kallelse till möte för SSPK’s stadgekommitté.  
Beslut och åtgärd: Noterat och lades därefter till handlingarna. 
 
21-24a/2013 Inkommande, medlemslistor från SSPK. 
Ärende: Listor över våra medlemmar. 
Beslut och åtgärd: Skickas till Elin Hjerpe, lades sedan till handlingarna. 
 
25a/2013 Inkommande angående utbildning i föreningsteknik. 
Ärende: SSPK påminner om utbildningen i föreningsteknik som anordnas av SKK. 
Beslut och åtgärd: Styrelsen har inte möjlighet att delta, men kommer att ordna möjlighet för 
förtroendevalda att ta del av den information som utbildningen ger.  
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26a/2013 Inkommande från SSPK angående fullmäktigemöte. 
Ärende: Information, kallelse och handlingar till SSPK fullmäktigemöte. 
Beslut och åtgärd: För kännedom, lades till handlingarna.  
 
27a/2013 Inkommande, önskan från medlem. 
Ärende: En medlem önskar att Pinschersektionen informerar om en medlemsaktivitet. 
Beslut och åtgärd: Styrelsen skickar ett svar. Styrelsen beslutar att ta med detta i skapandet av en 
ny hemsida. Lades därefter till handlingarna. 
 
27b/2013 Utgående angående 27/2013 Önskan från medlem. 
Styrelsen lägger ut information om medlemsaktiviteten på Pinschersektionens hemsida, 
Facebooksida och nyhetsblogg. 
 
28a/2013 Inkommande, inbjudan från SKK. 
Ärende: Inbjudan till hundägardag: Skäll inte på hunden.  
Beslut och åtgärd: Information om detta läggs ut på Pinschersektionens sida på Facebook.  
 
29a/2013 Inkommande fråga från icke medlem. 
Ärende: Angående platser på MH.  
Beslut och åtgärd: Styrelsen skickar ett svar. Lades därefter till handlingarna.  
 
29b/2013 Utgående angående 29/2013 Fråga från icke medlem. 
Vid av sektionen arrangerat MH så kan vi inte lova några platser, de kommer att fördelas på de 
medlemmar som anmäler sig. 
 
30a/2013 Inkommande information från medlem. 
Ärende: Skrivelse med information från en medlem angående en specifik hund. 
Beslut och åtgärd: Skickas vidare till AK för hantering och åtgärd.  
 

§30 Rapporter från kommittéer 

Utställningskommitté: Har informerat styrelsen om att domare och plats är klar för 
Mälarpinschern. Det finns möjlighet till boende och camping i närheten av utställningsområdet som 
rymmer cirka 200 personer.  
 
MH-kommitté: Har varit i kontakt med flera klubbar. Svar från samtliga är att man inte erbjuder 
några färdiga paket i år, men det kan ändå finnas möjlighet att hyra bana. Efter kontakt med SSPK 
har Pinschersektionen fått informationen att vi får anordna MH med SSPK’s kod.  
 
Tävlingskommitté: Det som är på gång för tillfället är Viltspårs KM som ska planeras. 
 
Avelskommitté: Det pågående arbetet om vaccinationskomplikationer går framåt med hjälp av 
adjungerade personer. Enkäten ska sammanställas, vilket behövs för en kommande revidering av 
RAS.  
 
§31 SSPK Fullmäktigemöte 

Från Pinschersektionen valdes följande personer in i styrelsen: Bodo Bäckmo, Björn Hagen och 
Marie-Christine Lindgren.  



4 
 

Det kommer att göras en omfördelning av kostnader och resurser inom SSPK och ut till rasringarna.  
Stadgeändringar (införa SKKs typstadgar) ska vara klara till sommaren, det ställer krav på 
sektionerna att färdigställa detta arbete.  
 
§32 Hemsidan 
Ansvariga för hemsidearbetet har presenterat en sammanställning med förslag på rubriker och 
underrubriker. Arbetet med den nya hemsidan fortsätter.  
 
§33 Årets Hund 
Statuter ser ut som tidigare, ska uppdateras.  
 
§34 Medlemsaktiviteter 
Styrelsen lyfter frågan om vad man skulle kunna göra för medlemmarna.  
 
§35 Övriga frågor 
 
a) Ett förslag om att genomföra en kickoff för samtliga funktionärer & kommittéer.  
 
b) Styrelsen beslutar att sända en blomma till Christer & Emma Carle. 
 
c) Diskussion kring kläder för sektionen, medlemströjor eller liknande.  
 
§36 Kommande mötesdatum 
Nästa möte den 20 april. 
 
§37 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Sofia Andersson 
Sekreterare 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
Anna Hellsten   Linda Levin 
Ordförande     
 


