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

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  10/2013.	  §	  115	  -‐	  §	  128	  ,	  16	  oktober	  2013.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte.	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Pernilla	  Fahlén,	  Heidi	  Wistrand,	  Susanne	  Gustafsson,	  Linda	  Levin	  
(lämnar	  mötet	  efter	  §	  125).	  
Ej	  närvarande:	  Bodo	  Bäckmo,	  Anna	  Hellsten.	  

§115	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§116	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Susanne	  Gustafsson	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  
justera	  protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§117	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§118	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  godkännes.	  	  
Styrelseprotokoll	  9/2013	  är	  justerat	  och	  ska	  publiceras	  på	  hemsidan.	  
	  
§119	  Ekonomi	  
Saldo	  på	  Pinschersektionens	  konto	  den	  13/10-‐2013	  är	  54.495,24	  kronor.	  	  
	  
§120	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
58a/2013	  Inkommande	  angående	  SRD-‐häfte.	  
Ärende:	  Information	  om	  gällande	  bestämmelser	  för	  SRD.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
59a/2013	  Inkommande	  angående	  SKK	  Rasdata.	  
Ärende:	  Information	  om	  att	  Rasdata	  kommer	  att	  gå	  från	  att	  beställas	  på	  CD	  till	  att	  kunna	  
hämtas	  på	  webben.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Noterat	  och	  sedan	  till	  handlingarna.	  	  
	  
60a/2013	  Inkommande	  information	  genom	  SSPK.	  
Ärende:	  Hundavel	  i	  teori	  och	  praktik	  ersätter	  Avelsboken	  (2004)	  av	  Lennart	  Swenson	  i	  SKKs	  
uppfödarserie.	  Boken	  kompletteras	  av	  en	  sida	  på	  www.skk.se	  där	  bland	  annat	  referenslista	  
samt	  en	  sammanfattning	  av	  varje	  kapitel	  kommer	  att	  finnas	  inom	  kort.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Lades	  till	  handlingarna.	  
	  
	  
	  



61a/2013	  Inkommande	  information	  genom	  SSPK.	  
Ärende:	  Information	  om	  höstens	  aktiviteter	  inom	  Studiefrämjandet	  i	  Stockholm	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Lades	  till	  handlingarna.	  
	  
62a/2013	  Inkommande	  information	  genom	  SSPK.	  
Ärende:	  Information	  att	  SKK	  söker	  klubbar	  som	  vill	  arrangera	  BPH.	  Gäller	  främst	  lokala	  
kennelklubbar.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Att	  det	  inte	  är	  möjligt	  för	  Pinschersektionen	  att	  arrangera	  egna	  BPH.	  	  
	  
63a/2013	  Inkommande	  angående	  ögonlysning	  av	  äldre	  hund.	  
Ärende:	  Uppgifter	  om	  äldre	  hund	  som	  ögonlysts	  och	  som	  enligt	  gällande	  beslut	  får	  halva	  
ersättningen	  utbetald.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickat	  till	  kassör	  för	  hantering.	  
	  
63b/2013	  Utgående	  angående	  63/a	  2013	  ögonlysning.	  
Svar	  att	  mailet	  skickas	  vidare	  till	  kassör	  för	  hantering.	  
	  
64a/2013	  Inkommande	  information	  till	  Pinschersektionens	  styrelse	  från	  SSPK.	  
Ärende:	  Informationsblad	  gällande	  bland	  annat	  förtjänsttecken	  och	  ny	  Facebooksida.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Pinschersektionen	  länkar	  sill	  SSPK’s	  nya	  Facebooksida.	  
	  
65a/2013	  Inkommande	  medlemslistor	  och	  medlemsstatistik.	  
Ärende:	  Listor	  över	  medlemmar	  och	  medlemsstatistik.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickat	  till	  Pernilla,	  i	  egenskap	  av	  pinscherhänvisare.	  
	  
66a/2013	  Inkommande	  från	  Studiefrämjandet.	  
Ärende:	  Uppdrag	  att	  se	  över	  SKK:s	  verksamheter	  i	  Stockholms	  län	  för	  att	  kunna	  finnas	  som	  
stöd.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Sekreterare	  svarar	  på	  mailet.	  
	  
66b/2013	  Utgående	  angående	  66a/2013	  från	  Studiefrämjandet.	  
Sekreterare	  svarar	  att	  vi	  tyvärr	  ej	  har	  några	  ombud,	  men	  att	  vi	  gärna	  hjälper	  till	  om	  vi	  kan,	  
kontakta	  sekreterare	  för	  vidare	  frågor.	  	  
	  
67a/2013	  Inkommande	  inbjudan.	  
Ärende:	  Inbjudan	  till	  temautbildning	  för	  avelsfunktionärer.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Bodo	  kommer	  att	  åka	  för	  SSPK’s	  räkning.	  Linda	  och	  Sofia	  anmäler	  sig	  som	  
intresserade	  från	  Pinschersektionen.	  
	  
68a/2013	  Inkommande	  angående	  rasspecial	  2014.	  
Ärende:	  Inbjudan	  om	  samarbete	  mellan	  rasspecialerna	  2014.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Pinschersektionen	  tackar	  ja	  till	  att	  samarbeta	  med	  rasspecialen	  2014	  med	  
övriga	  SSPK-‐raser	  som	  tackar	  ja.	  
	  
68b/2013	  Utgående	  angående	  68a/2013	  angående	  rasspecial	  2014.	  
Genom	  Pernilla	  så	  tackar	  Pinschersektionen	  ja	  till	  erbjudandet.	  	  
	  
69a/2013	  Inkommande	  påminnelse	  angående	  utbildning.	  
Ärende:	  Inbjudan	  till	  utbildning	  i	  föreningsteknik.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Styrelsen	  beslutar	  att	  inte	  skicka	  någon	  ledamot	  då	  arbetsbelastningen	  
redan	  är	  hög.	  
	  



70a/2013	  Inkommande	  angående	  SKK’s	  uppfödarutbildning.	  
Ärende:	  Information	  från	  SKK	  om	  att	  samtliga	  böcker	  i	  uppfödarutbildningen	  kommer	  att	  ses	  
över,	  en	  av	  böckerna	  är	  redan	  utbytt.	  Det	  är	  Avelsboken	  (2004)	  av	  Lennart	  Swenson	  som	  
ersätts	  av	  Hundavel	  i	  teori	  och	  praktik.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Lägga	  upp	  länken	  där	  information	  om	  den	  nya	  boken	  finns:	  
http://www.skk.se/uppfodning/avel-‐och-‐uppfodning/genetik-‐och-‐avel/hundavel-‐ny-‐bok/	  
	  
71a/2013	  Inkommande	  information	  genom	  SSPK.	  
Ärende:	  Angående	  SKK	  Centralstyrelses	  beslut	  om	  att	  införa	  utställningsförbud	  för	  kastrerade	  
hanhundar	  från	  och	  med	  1	  januari	  2017.	  Medföljande	  länk	  för	  information.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Pinschersektionen	  har	  redan	  länkat	  till	  denna	  information.	  Lades	  till	  
handlingarna.	  
	  
	  
§121	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommitté:	  Har	  skickat	  tackkort	  till	  alla	  sponsorer	  för	  Mälarpinschern,	  ska	  försöka	  
få	  en	  vidare	  kontakt	  och	  förhoppningsvis	  fortsatt	  samarbete.	  
	  
MH-‐kommitté:	  Ska	  skicka	  tackkort	  till	  sponsor	  för	  MH.	  	  
	  
Tävlingskommitté:	  Ska	  skicka	  tackkort	  till	  sponsorer	  och	  föreläsare	  för	  KM	  i	  viltspår,	  
sponsorerna	  var	  mycket	  generösa,	  förstapriset	  uppskattas	  till	  ett	  värde	  av	  700-‐900	  kronor.	  Ska	  
även	  sammanställa	  en	  rapport	  från	  KM	  inför	  årsmötet.	  	  
	  
Avelskommitté:	  Bordlägges	  till	  nästkommande	  möte.	  	  
	  
§122	  Medlemsaktiviteter	  
Föreläsningen	  i	  samband	  med	  KM	  i	  viltspår	  var	  lyckad	  med	  en	  engagerad	  publik	  och	  en	  kunnig	  
föreläsare.	  Telefonintervjuerna	  pågår,	  förväntas	  bli	  klart	  under	  oktober	  för	  att	  sedan	  kunna	  
göra	  en	  sammanställning.	  Fått	  positiv	  respons	  från	  medlemmar,	  vilket	  vi	  tycker	  är	  mycket	  
roligt!	  Styrelsen	  beslutar	  att	  påminna	  om	  telefonintervjuerna	  på	  hemsidan	  och	  Facebook.	  
Styrelsen	  diskuterar	  kring	  möjligheterna	  att	  ha	  en	  medlemsaktivitet	  i	  samband	  med	  årsmötet.	  
	  
§123	  Årsmöte	  
Styrelsen	  diskuterar	  kring	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  gällande	  geografisk	  placering	  av	  
årsmötet.	  Planering	  av	  årsmötet	  görs	  på	  nästa	  möte	  som	  är	  ett	  face	  to	  face	  möte.	  Styrelsen	  
uppdrar	  Heidi	  och	  Pernilla	  att	  titta	  på	  förutsättningarna	  för	  plats,	  lokal	  och	  datum.	  Styrelsen	  
uppdrar	  Susanne,	  Linda	  och	  Sofia	  att	  titta	  på	  möjligheterna	  och	  ge	  förslag	  på	  
medlemsaktivitet.	  
	  
§124	  Rasbeskrivning	  på	  köpahund.se	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  AU	  tar	  ett	  beslut	  efter	  ytterligare	  diskussion	  i	  forumet.	  	  
	  
§125	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
-‐	  Rutiner	  för	  oväntade/nya	  sjukdomar,	  hos	  AK?	  
-‐	  Revidering	  av	  RAS	  
-‐	  Arbetsbeskrivningar	  
	  
	  
	  
§126	  Övriga	  frågor	  



a)	  Styrelsen	  fortsätter	  diskussionerna	  om	  sammankallande	  för	  kommittéerna.	  Beslut	  kommer	  
att	  fattas	  under	  styrelsens	  nästa	  möte.	  	  
b)	  Montern	  på	  Stora	  Stockholm,	  ett	  arbetsschema	  upprättas	  och	  fortsatt	  planering	  på	  forumet	  
och	  nästkommande	  möte.	  	  
	  
§127	  Kommande	  mötesdatum	  
Nästa	  möte	  är	  ett	  face-‐to-‐face	  möte	  den	  9	  november.	  	  
	  
§128	  Mötets	  avslutande	  
Heidi	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	   	   	   Susanne	  Gustafsson	  
Vice	  Ordförande	   	   	   	   	  


