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

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 4/2013. § 38 -§ 49, 20:e april 2013. 
 
Mötets plats: Västerås. 
 
Närvarande: Sofia Andersson, Bodo Bäckmo, Pernilla Fahlén, Susanne Gustafsson, Anna 
Hellsten, Elin Hjerpe, Linda Levin, Heidi Wistrand.  
 

§38 Mötets öppnande 
Anna Hellsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§39 Val av sekreterare och justeringsperson 
Som justeringsperson valdes Bodo Bäckmo att tillsammans med ordförande justera 
protokollet.  
Som protokollförare valdes Sofia Andersson. 
 

§40 Fastställande av dagordning 
Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.  
 
§41 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möten godkännes.  
Styrelseprotokoll 1/2013 är justerat. 
Styrelseprotokoll 2/2013 är justerat. 
Styrelseprotokoll 3/2013 är justerat.  
Dessa protokoll ska publiceras på hemsidan.  
 
§42 Ekonomi 
Linda rapporterar om det ekonomiska läget som ser bra ut. Kassör föreslår att det ska 
upprättas en arbetsordning och rutiner för kassörsfunktionen samt en inventarielista.  
 
§43 Inkommande och utgående skrivelser 

31a/2013 Inkommande medlemslistor från SSPK. 
Ärende: Listor över våra medlemmar. 
Beslut och åtgärd: Skickat till Elin Hjerpe, som meddelar att medlemsavgiften har inkommit för 
samtliga som deltog på årsmötet. Lades därefter till handlingarna. 
 
32a/2013 Inkommande revisionsberättelse från SSPK. 
Ärende: För kännedom. 
Beslut och åtgärd: Lades till handlingarna. 
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§44 Rapporter från kommittéer 

Utställningskommitté: Styrelsen tog beslut angående anmälningsavgifter för Mälarpinschern 
2013. Styrelsen kommer att göra en extra arbetsinsats för att finna sponsorer eller på annat 
sätt minska sektionens kostnader för MP. Inbjudan/PM inför utställningen ska ut snarast, 
ytterligare information om utställningen läggs ut fortlöpande.  
 
MH-kommitté: Har fått ett erbjudande om ett MH-paket hos Gnesta-Trosa BK, Heidi uppdras 
att kontrollera antalet platser samt datum. Kostnaden för detta MH kommer att täckas av en 
sponsor.  Elin informerar om att det eventuellt finns möjlighet för Pinschersektionen att 
samordna MH med Elins uppfödar-MH under 2014.  
Styrelsens mål är att kunna erbjuda minst ett, gärna fler MH per år. Detta då det är av stor vikt 
att så många individer som möjligt genomgår en mentalbeskrivning. 
Det är nu förtydligat hos SKK och SBK att pinschern ska likställas med bruksraserna när det 
gäller platser på MH och MT. 
 
Tävlingskommitté: Tanken är att Viltspårs KM ska vara i oktober i år. Statuterna för Årets 
Hund är under uppdatering, några justeringar kommer att göras.  
Styrelsen pratar kring att kunna locka fler medlemmar till aktiviteter och vikten av att 
marknadsföra SSPK’s aktiviteter.  
 
Avelskommitté: Det pågår ett arbete med att utforma en åtgärdsplan om det uppkommer till 
exempel nya ärftliga sjukdomar inom rasen. AK kommer att gå ut med viktig information till 
medlemmarna när sådan finns tillgänglig. 
Den beskrivning av pinschern som finns på köpahund.se samt kommer att finnas på sektionens 
hemsida ska omformuleras för att ge en korrekt bild av pinschern.  
Styrelsen kommer att göra en kartläggning av vilka försäkringsbolag som ersätter vid 
vaccinationskomplikationer och även försöka att driva frågan med de olika bolagen. 
Den enkät som är under sammanställning behöver kompletteras, mer information om detta 
senare. Sofia uppdras att ta över ansvaret för denna komplettering.  
 
§45 Hemsidan 
Arbetet med den nya hemsidan är i full gång, den är publicerad, men under arbete och 
konstruktion. Tidsplanen och målet är att det mesta ska vara färdigt till den 1 maj, men vissa 
saker kommer att dröja längre tid än så.  
 
§46 Medlemsaktiviteter 
Styrelsen diskuterar frågan om vad man skulle kunna göra för medlemmarna. Några förslag är 
föreläsningar, kombinera aktiviteter med till exempel Viltspårs KM. Susanne och Linda 
uppdras att undersöka angående medlemsaktiviteter.  
 
§47 Övriga frågor 
 
a) Susanne har funderat på vad medlemmarna vill ha och varför de är medlemmar i klubben 
med mera, hon för fram ett förslag att utföra telefonintervjuer för att kartlägga medlemmarnas 
intressen. Ett förslag med frågeställningar läggs upp för diskussion på styrelsens forum.  
 
b) Heidi har försökt att få tag på Pinschersektionens logga i original, men den visar sig svår att 
få tag på. Med hjälp av de delar som gått att få tag på så uppdras Heidi att göra en uppdaterad 
högupplöst logga.  
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c) Listorna för Årets Hund ska läggas ut på hemsidan. Elin uppdras att sammanställa dessa. 
 
d) Elin tar upp ett förslag angående de etiska rekommendationerna, där styrelsen beslutar att 
göra ändringarna utefter Elins förslag.  
 
e) Linda lyfter frågan att sektionen behöver upprätta övergripande arbetsordningar för 
samtliga funktioner i styrelsen samt specifika arbetsordningar för ordförande, kassör, 
sekreterare, kommittéer, adjungerade och övriga funktioner. Styrelsen beslutar att arbeta 
med detta. 
Det beslutades även att man ska titta på möjligheterna att upprätta ett arkiv i enlighet med 
SKK’s dokument gällande arkivering och föreningshandlingar.  
 
f) Valphänvisningens krav med avseende på exteriörmeriter ska ses över, så att hänsyn tas till 
nuvarande utställningsbedömning, samt att godkänd exteriörbedömning enligt 
korningsprotokollet accepteras som exteriörmerit för avel. 
  
§48 Kommande mötesdatum 
Nästa möte den 20 maj 2013. 
 
§49 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat.  
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Sofia Andersson 
Sekreterare 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
Anna Hellsten   Bodo Bäckmo 
Ordförande     
 
 


