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

Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  6/2013.	  §	  64	  -‐§	  79,	  17:e	  juni	  2013.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte.	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Bodo	  Bäckmo	  (lämnar	  mötet	  efter	  §69),	  Pernilla	  Fahlén,	  Susanne	  
Gustafsson	  (lämnar	  mötet	  efter	  §72),	  Heidi	  Wistrand.	  
Ej	  närvarande:	  Anna	  Hellsten,	  Elin	  Hjerpe,	  Linda	  Levin.	  	  

§64	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§65	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Pernilla	  Fahlén	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  
protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§66	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg,	  men	  med	  vissa	  korrigeringar	  i	  paragrafordning.	  Samt	  
beslut	  om	  en	  omedelbar	  justering	  av	  §	  68	  och	  §	  69.	  
	  
§67	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  redigeras	  för	  att	  sedan	  godkännas.	  	  
Styrelseprotokoll	  5/2013	  är	  justerat.	  
Detta	  protokoll	  ska	  publiceras	  på	  hemsidan.	  	  
	  
§68	  Pinscherhänvisning	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  detta	  förtydligande	  träder	  i	  kraft	  2013-‐06-‐24.	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  en	  mall	  ska	  tas	  fram	  och	  finnas	  för	  nedladdning	  från	  sektionens	  
hemsida,	  denna	  mall	  skall	  användas	  av	  samtliga	  uppfödare	  vid	  anmälan	  av	  valpkull	  till	  
pinscherhänvisningen.	  	  
	  
Den	  uppdaterade	  texten	  som	  godkänts	  genom	  beslut	  av	  styrelsen	  ser	  ut	  som	  följer:	  
	  
Valphänvisning	  för	  pinscher.	  
Förtydligad	  enligt	  styrelsebeslut	  2013-‐06-‐17	  
	  
I	  Pinschersektionens	  valphänvisning	  redovisas	  officiella	  data	  om	  föräldrarna,	  så	  som	  framgår	  
av	  SKK:s	  ”Hunddata”,	  för	  att	  de	  en	  överblick	  av	  hundarnas	  mentalitet,	  hälsa,	  exteriör	  och	  
meriter.	  Utöver	  dessa	  uppgifter	  ska	  ingen	  ytterligare	  information	  presenteras.	  Utländska	  intyg	  
skall	  valideras	  av	  SKK.	  Det	  kan	  finnas	  annan	  information	  om	  hundarna,	  som	  inte	  presenteras	  
här	  av	  olika	  anledningar.	  Vid	  oklarhet	  eller	  tvist	  om	  reglers	  tillämpning	  har	  Pinschersektionens	  
styrelse	  i	  samråd	  med	  dess	  avels-‐	  och	  mentalitetskommitté	  (AK)	  tolkningsföreträde.	  	  
	  



Uppfödaren	  ansvarar	  för	  att	  information	  är	  fullständig	  och	  korrekt.	  Hänvisningens	  krav	  bygger	  
på	  SKK:s	  generella	  regler,	  ”Riktlinjer	  för	  avelsarbete”	  (RAS)	  och	  ”Etiska	  rekommendationer”	  
gällande	  pinscher.	  I	  denna	  utgåva	  av	  regler	  har	  vissa	  förtydliganden	  skett.	  För	  valphänvisning	  
av	  pinscherkull	  gäller	  följande:	  
	  
–	  Avelsdjur	  skall	  vara	  friska	  och	  överensstämma	  med	  rasstandarden.	  	  
–	  Föräldradjuren	  skall	  vara	  höftledsröntgade	  med	  resultat	  A	  eller	  B.	  
–	  Föräldradjuren	  skall	  vara	  ögonundersökta	  enligt	  EVCO-‐procedur	  och	  vara	  fria	  från	  ärftlig	  
defekt.	  Ögonundersökning	  skall	  vara	  gjord	  högst	  ett	  år	  före	  parning.	  Protokoll	  är	  giltigt	  1	  år.	  	  
–	  Vid	  officiell	  utställning	  ska	  hundarna	  ha	  erhållit	  antingen	  1:a	  pris	  eller	  Very	  Good.	  Även	  2:a	  
pris	  med	  fullgjort	  MH	  med	  högst	  4	  på	  skott	  godtas.	  Som	  alternativ	  till	  utställningsresultat	  gäller	  
godkänd	  exteriörbedömning.	  	  
–	  Kullens	  inavelsgrad	  får	  högst	  vara	  6.25%.	  
–	  Antal	  avkommor	  får	  för	  närvarande	  maximalt	  vara	  37	  stycken	  (är	  styrt	  av	  
registreringsantalen).	  
–	  Avelstik	  får	  inte	  vara	  yngre	  än	  18	  månader	  vid	  parning	  och	  inte	  äldre	  än	  7	  år	  (se	  SKK).	  Första	  
parning	  får	  ske	  tidigast	  vid	  4:e	  löpet.	  Avelshane	  får	  inte	  vara	  yngre	  än	  2	  år	  vid	  parning.	  	  
–	  I	  övrigt,	  se	  ”Etiska	  rekommendationer”.	  	  
	  
För	  utländska/importerade	  pinschrar	  gäller	  godkända	  och	  verifierade	  resultat	  motsvarande	  de	  
svenska.	  	  
	  
Om	  parning	  sker	  med	  avvikelse	  från	  ovanstående	  krav,	  markeras	  den	  avvikande	  
meriten/egenskapen	  med	  gult.	  	  
	  
Avelsdjurens	  registreringsnummer,	  namn	  och	  födelsedatum	  skall	  framgå	  av	  valphänvisningen.	  
Vidare	  skall	  uppgift	  om	  föräldradjurens	  antal	  svenskregistrerade	  avkommor	  och	  den	  
beräknade	  inavelsgraden	  för	  kullen	  presenteras.	  	  
	  
Uppfödaren	  (samtliga	  delägare	  i	  kennel)	  skall	  vara	  medlem(mar)	  i	  Pinschersektionen.	  
Valphänvisningen	  är	  öppen	  för	  valpar	  upp	  till	  12	  veckor,	  därefter	  tas	  de	  bort	  från	  
hänvisningen.	  Uppfödare	  kan	  då	  anmäla	  om	  kvarvarande	  valpar	  ska	  finnas	  kvar	  för	  hänvisning	  
på	  för	  ändamålet	  lämplig	  plats.	  	  
	  
Denna	  paragraf	  justerades	  omedelbart.	  	  
	  
§69	  Etiska	  rekommendationer	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  detta	  förtydligande	  träder	  i	  kraft	  2013-‐06-‐24.	  	  
	  
Etiska	  rekommendationer	  för	  pinscheruppfödare.	  
Enligt	  styrelsebeslut	  2007-‐01-‐08,	  reviderad	  enligt	  styrelsebeslut	  2013-‐06-‐17.	  
	  
För	  Pinschersektionens	  uppfödare	  gäller	  att:	  
–	  Vara	  tillgänglig	  för	  valpköparna	  så	  att	  dessa	  kan	  få	  råd	  och	  hjälp,	  framförallt	  under	  valparnas	  
uppväxt.	  
–	  Medverka	  till	  att	  utöka	  avelsbasen	  genom	  att	  undvika	  överanvändning	  av	  enstaka	  individer.	  	  
–	  Alltid	  redovisa	  den	  födda	  kullens	  storlek	  och	  antal	  registrerade	  valpar,	  samt	  ange	  färg	  och	  
kön	  på	  valparna.	  	  
–	  Eftersträva	  rastypiska	  pinschrar	  i	  avelsarbetet.	  Hundarna	  ska	  motsvara	  rasstandarden.	  	  
–	  Inte	  använda	  hundar	  med	  diskvalificerande	  fel	  i	  avel.	  Se	  rasstandard.	  
–	  Exteriörkrav,	  ögonundersökning	  och	  HD-‐röntgen	  motsvarar	  valphänvisningskrav	  enligt	  
beslut	  2013-‐06-‐17.	  



–	  Inte	  använda	  rädda	  och/eller	  aggressiva	  hundar	  i	  avel.	  
–	  Avelsdjur	  som	  är	  avkommor	  till	  anlagsbärare	  av	  icke	  godkänd	  pälsfärg	  bör	  testas	  med	  DNA-‐
test	  som	  validerats	  för	  rasen,	  före	  användande	  i	  avel.	  Testet	  skall	  säkerställas	  av	  legitimerad	  
veterinär.	  Resultat	  skall	  uppges	  på	  anmodan	  från	  AU	  eller	  AK,	  men	  behöver	  inte	  anges	  i	  
valphänvisningen.	  	  
–	  Avelsdjur	  som	  är	  kullsyskon	  till	  hundar	  med	  icke	  godkänd	  pälsfärg	  bör	  testas	  med	  DNA-‐test	  
som	  validerats	  för	  rasen.	  Testet	  skall	  säkerställas	  av	  legitimerad	  veterinär.	  Resultatet	  skall	  
uppges	  på	  anmodan	  från	  AU	  eller	  AK,	  men	  behöver	  inte	  anges	  i	  valphänvisningen.	  	  
–	  Anlagsbärare	  för	  icke	  godkänd	  pälsfärg	  får	  endast	  paras	  med	  hund	  som	  är	  fri	  från	  anlaget.	  
–	  Avelsanvisningar	  beträffande	  demodicos	  är	  under	  omarbetning,	  tills	  vidare	  gäller	  Swedish	  
Veterinary	  Dermatology	  Study	  Group’s	  rekommendationer.	  AK	  bör	  tillfrågas	  om	  det	  aktuella	  
läget	  när	  det	  gäller	  hund	  som	  drabbats.	  	  
	  
Denna	  paragraf	  justerades	  omedelbart.	  	  
	  
§70	  Ekonomi	  
Kassör	  är	  ej	  närvarande	  på	  mötet,	  men	  hon	  har	  lämnat	  en	  rapport	  om	  att	  det	  upprättats	  en	  
rutin	  för	  rapportering	  mellan	  kassör	  och	  revisor.	  	  
	  
§71	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
38a/2013	  Inkommande	  medlemslistor.	  
Ärende:	  Medlemslista,	  nya	  medlemmar,	  U-‐märkta	  medlemmar	  samt	  medlemsstatistik.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickades	  till	  Elin,	  lades	  därefter	  till	  handlingarna.	  	  
	  
39a/2013	  Inkommande	  protokoll	  från	  SKK	  CS,	  nr	  2	  2013.	  
Ärende:	  Protokoll	  från	  SKK’s	  centralstyrelse.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  men	  en	  punkt	  diskuterades	  och	  det	  var	  gällande	  SKK’s	  
utvecklingsfond.	  Pernilla	  uppdras	  att	  prata	  med	  AK	  angående	  detta.	  
	  
40a/2013	  Inkommande	  nyhetsbrev	  1-‐2013	  från	  Kommittén	  för	  hundars	  mentalitet.	  
Ärende:	  Ett	  nyhetsbrev	  med	  info	  om	  BPH,	  MT,	  assistanshundar.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Länk	  till	  nyhetsbrevet	  läggs	  ut	  på	  sektionens	  Facebooksida.	  
	  
41a/2013	  Inkommande	  beslut	  från	  Disciplinnämnden,	  maj	  2013.	  
Ärende:	  Information	  om	  de	  ärenden	  som	  utretts	  av	  DN.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  inget	  beslut	  angående	  någon	  SSPK-‐ras.	  
	  
42a/2013	  Inkommande	  fråga	  från	  icke	  medlem.	  
Ärende:	  Fråga	  från	  icke	  medlem	  angående	  vaccinationsreaktioner.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Svar	  skickas	  till	  medlem.	  
	  
42b/2013	  Utgående	  svar	  till	  icke	  medlem.	  
Information	  om	  vaccinationsreaktioner	  samt	  kontaktuppgifter	  till	  Avels-‐	  och	  
mentalitetskommittén.	  	  
	  
1c/2013	  Utgående	  till	  webbmaster	  med	  förfrågan	  om	  att	  fortsätta	  uppdrag	  enligt	  upprättad	  
arbetsordning.	  	  
	  
1d/2013	  Inkommande	  från	  webbmaster	  som	  frånsäger	  sig	  sitt	  uppdrag,	  styrelsen	  tackar	  för	  
allt	  arbete	  som	  webbmaster	  lagt	  ner.	  	  
2c/2013	  Utgående	  till	  valphänvisare	  med	  förfrågan	  om	  att	  fortsätta	  uppdrag	  enligt	  upprättad	  
arbetsordning.	  



	  
2d/2013	  Inkommande	  från	  valphänvisare	  som	  frånsäger	  sig	  sitt	  uppdrag,	  styrelsen	  tackar	  för	  
allt	  arbete	  som	  valphänvisare	  lagt	  ner.	  	  
	  
3c/2013	  Utgående	  med	  frågan	  om	  att	  byta	  ägare	  på	  det	  webbhotell	  sektionen	  använder,	  även	  
sänt	  till	  berört	  företag	  med	  information	  om	  ägarbytet.	  
	  
3d/2013	  Inkommande	  med	  bekräftelse	  att	  ägarbyte	  genomförts.	  
	  
§72	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Avels-‐	  och	  mentalitetskommitté:	  Det	  mesta	  finns	  att	  läsa	  i	  de	  senaste	  versionerna	  av	  ”AK	  
informerar”.	  Men	  en	  ytterligare	  punkt	  är	  att	  om	  du	  är	  osäker	  på	  det	  ögonlysningsresultat	  som	  
din	  hund	  fått,	  lys	  om	  hos	  ytterligare	  en	  veterinär.	  	  
	  
Utställningskommitté:	  Det	  behövs	  mer	  hjälp	  under	  Mälarpinschern,	  så	  väl	  styrelsens	  ledamöter	  
som	  klubbens	  medlemmar	  uppmanas	  att	  anmäla	  sig	  för	  att	  hjälpa	  till.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  Det	  inkommer	  anmälningar,	  även	  andra	  raser	  intresserade.	  I	  övrigt	  inget	  nytt.	  
	  
Tävlingskommitté:	  KM	  planeras	  och	  en	  inbjudan	  ska	  göras.	  I	  övrigt	  inget	  nytt.	  	  
	  
§73	  Hemsidan	  
Färgen	  på	  länkarna	  ska	  anpassas	  för	  att	  passa	  in	  i	  färgtemat	  samtidigt	  som	  de	  som	  är	  
färgblinda	  ska	  kunna	  se	  dem	  utan	  problem.	  	  	  
	  
§74	  Medlemsaktiviteter	  
Pågående	  telefonenkät	  ska	  genomföras	  och	  sedan	  sammanställas,	  styrelsen	  uppskattar	  alla	  
som	  hittills	  deltagit	  och	  hoppas	  att	  de	  som	  blir	  uppringda	  framöver	  bidrar	  till	  klubbens	  
framtid.	  	  
Det	  kommer	  snart	  även	  att	  läggas	  upp	  ytterligare	  en	  enkät	  som	  styrelsen	  önskar	  hög	  
svarsfrekvens	  på,	  mer	  om	  denna	  enkät	  senare.	  	  
Styrelsen	  arbetar	  vidare	  på	  att	  se	  om	  det	  går	  att	  ordna	  någon	  ytterligare	  aktivitet	  kring	  KM	  i	  
viltspår	  eller	  liknande.	  	  
	  
§75	  Notisbladet	  
Det	  sammanslagna	  numret	  borde	  hamna	  i	  brevlådan	  när	  som	  helst.	  Heidi	  uppdras	  att	  
kontrollera	  datum	  för	  nästa	  manusstopp.	  
	  
§76	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
Denna	  punkt	  kommer	  att	  innehålla	  en	  lista	  med	  kvarstående	  frågor/uppgifter.	  Det	  som	  listas	  
är	  alltså	  kvar	  att	  göra	  eller	  slutföra,	  när	  det	  som	  uppdragits	  är	  klart	  så	  försvinner	  det	  från	  
listan.	  
	  
-‐	  Inventarielista	  (bordlades	  då	  kassör	  ej	  är	  närvarande	  på	  mötet).	  
-‐	  Sponsor/andra	  sätt	  att	  minska	  kostnader	  för	  Mälarpinschern.	  
-‐	  Uppdatering	  av	  Årets	  Hund	  statuter	  (diskussion	  om	  det	  verkligen	  ska	  ändras	  nu	  när	  halva	  
året	  gått,	  förslag	  från	  detta	  möte	  att	  det	  är	  för	  sent,	  statuterna	  ska	  uppdateras	  innan	  
nästkommande	  tävlingsår	  börjat).	  	  
-‐	  Åtgärdsplan	  för	  oväntade	  eller	  nya	  sjukdomar	  som	  uppkommer.	  AU+AK.	  
-‐	  Beskrivning	  av	  pinschern	  på	  köpahund.se	  samt	  hemsidan.	  Bör	  prioriteras,	  Heidi	  uppdras	  att	  
höra	  vad	  status	  är.	  
-‐	  Kompletterande	  enkät.	  Sofia	  uppdras	  att	  skicka	  ett	  förslag	  på	  enkät	  till	  samtliga	  i	  styrelsen.	  



-‐	  Listorna	  för	  Årets	  Hund,	  ut	  på	  hemsidan.	  (Bordlägges	  då	  ansvarig	  ej	  är	  närvarande	  på	  mötet).	  
-‐	  Upprättande	  av	  arbetsordningar	  för	  samtliga	  funktioner.	  
-‐	  Upprättande	  av	  ett	  arkiv.	  
-‐	  Rasinformatör/rashänvisare.	  
	  
§77	  Övriga	  frågor	  
a)	  Diskussion	  om	  alla	  de	  gamla	  mailadresser	  som	  finns	  på	  @pinschersektionen.se.	  	  
b)	  Då	  protokollskopior	  från	  MH	  inkommit	  till	  styrelsen,	  görs	  härmed	  ett	  förtydligande	  om	  vart	  
uppfödare	  och	  medlemmar	  ska	  skicka	  dessa.	  Informationen	  förtydligas	  även	  på	  sektionens	  
hemsida.	  	  
Kopior	  på	  MH-‐protokoll	  som	  ska	  skickas	  till	  specialklubb	  skickas	  till	  adressen/e-‐postadressen:	  
Frida	  Tjernberg	  
Bäckaskiftsvägen	  28	  
122	  42	  Enskede	  
E-‐post:	  frida@sspk.se	  
Mer	  info	  finns	  på	  www.sspk.se.	  	  
c)	  Ett	  otroligt	  stort	  tack	  till	  Emma	  Carle	  och	  Marie	  Johannesson	  för	  många	  års	  mycket	  gott	  
arbete	  för	  Pinschersektionen.	  	  
d)	  Diskussion	  om	  rutin	  för	  att	  skicka	  medlemslistor,	  vem	  ska	  ha	  dem	  och	  vilken	  nytta	  kan	  vi	  ha	  
av	  dem?	  
	  
§78	  Kommande	  mötesdatum	  
Förslag	  på	  mötesdatum	  är	  den	  5	  augusti.	  
	  
§79	  Mötets	  avslutande	  
Heidi	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	   	   	   Pernilla	  Fahlén	  
Vice	  Ordförande	  
	  
	  


