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

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  11/2013.	  §	  129	  -‐	  §	  143,	  9	  november.	  
	  
Mötets	  plats:	  Västerås	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Pernilla	  Fahlén,	  Susanne	  Gustafsson,	  Anna	  Hellsten,	  Linda	  Levin,	  
Heidi	  Wistrand.	  
Ej	  närvarande:	  Bodo	  Bäckmo.	  

§129	  Mötets	  öppnande	  
Anna	  Hellsten	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§130	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Pernilla	  Fahlén	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  
protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§131	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§132	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  skall	  justeras	  och	  sedan	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  	  
	  
§133	  Ekonomi	  
Saldo	  på	  Pinschersektionens	  konto	  den	  9/11-‐2013	  är	  52	  260,28	  kronor.	  Ekonomin	  ser	  stabil	  
ut,	  styrelsen	  diskuterar	  kostnader	  omkring	  årsmötet	  och	  vilka	  möjligheter	  vi	  har.	  	  
	  
§134	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
72a/2013	  Inkommande	  inbjudan	  till	  distriktskonferens	  rallylydnad.	  
Ärende:	  Inbjudan	  från	  SBK	  till	  konferens	  om	  rallylydnad.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Lades	  till	  handlingarna.	  
	  
73a/2013	  Inkommande	  angående	  åter	  hänvisning.	  
Ärende:	  Lista	  med	  kennelnamn	  som	  åter	  har	  fått	  hänvisning	  genom	  SKK.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Inget	  gällande	  pinscher,	  ingen	  åtgärd.	  	  
	  
74a/2013	  Inkommande	  fråga.	  
Ärende:	  Fråga	  angående	  utställningskoppel.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Sekreterare	  svarar.	  
	  
74b/2013	  Utgående	  svar	  på	  inkommande	  74a/2013.	  
Länk	  till	  SKK’s	  utställningsregler	  och	  tips	  om	  att	  vända	  sig	  till	  lokalklubb	  eller	  uppfödare.	  	  
	  
	  
	  



75a/2013	  Inkommande	  fråga.	  
Ärende:	  Fråga	  från	  medlem	  angående	  tillvägagångssätt	  vid	  ögonlysning	  av	  äldre	  hund.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Sekreterare	  svarar.	  
	  
75b/2013	  Utgående	  svar	  på	  inkommande	  75a/2013.	  
Hänvisning	  till	  Pinschersektionens	  hemsida	  samt	  vilka	  uppgifter	  som	  behöver	  inkomma	  för	  att	  
Pinschersektionen	  ska	  kunna	  betala	  ut	  ersättning	  vid	  ögonlysning	  av	  äldre	  hund.	  	  
	  
76a/2013	  Inkommande	  medlemslistor	  och	  medlemsstatistik.	  
Ärende:	  Listor	  över	  medlemmar	  och	  tillhörande	  statistik.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  pinscherhänvisare.	  
	  
77a/2013	  Inkommande	  nyhetsbrev.	  
Ärende:	  SKK’s	  nyhetsbrev	  för	  uppfödare.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Ingen	  åtgärd,	  detta	  nyhetsbrev	  skickas	  ut	  direkt	  från	  SKK	  till	  uppfödare.	  	  
	  
78a/2013	  Inkommande	  information	  från	  SSPK.	  
Ärende:	  Information	  om	  att	  Notisbladet	  har	  en	  redaktör	  vilket	  innebär	  att	  ett	  nummer	  kommer	  
ut	  innan	  jul.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Lades	  till	  handlingarna.	  	  
	  
79a/2013	  Inkommande	  information	  från	  medlem.	  
Ärende:	  Information	  om	  vaccinationskomplikationer.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickat	  till	  AK	  för	  hantering.	  
	  
§135	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommitté:	  Har	  tackat	  ja	  till	  samarbetet	  med	  fler	  SSPK-‐raser	  kring	  Mälarpinschern	  
år	  2014.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  Arbetar	  med	  planering	  av	  MH	  inför	  nästa	  år,	  Gnesta-‐Trosa	  BK	  har	  gett	  okej	  att	  
anordna	  för	  Pinschersektionen	  nästa	  år	  också.	  Målet	  är	  att	  ha	  en	  aktivitet	  i	  samband	  med	  MH.	  
Elin	  Hjerpe	  har	  efter	  förfrågan	  meddelat	  att	  hennes	  uppfödar-‐MH	  tyvärr	  ej	  längre	  kommer	  att	  
finnas	  till	  förfogande.	  	  
	  
Tävlingskommitté:	  Styrelsen	  pratar	  om	  årets	  hund	  gällande	  statuter,	  ta	  emot	  anmälningar	  och	  
kontrollräknare.	  
	  
Avelskommitté:	  Bordlägges	  till	  nästkommande	  möte.	  
	  
Övrigt:	  Styrelsen	  diskuterar	  kring	  monter	  på	  Stora	  Stockholm	  och	  MyDog,	  det	  är	  få	  medlemmar	  
och	  ingen	  uppfödare	  som	  har	  visat	  intresse	  för	  att	  hjälpa	  till,	  det	  gör	  att	  det	  stora	  arbetet	  som	  
krävs	  för	  att	  få	  ihop	  en	  organisation	  kring	  monterarbetet	  hamnar	  på	  styrelsen.	  	  
	  
§136	  Medlemsaktiviteter	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  ha	  en	  medlemsaktivitet	  och	  uppfödarmöte	  kvällen	  innan	  årsmötet	  med	  
föreläsare	  David	  Selin.	  	  
Telefonintervjuerna	  är	  färdiga,	  50	  intervjuer	  har	  gjorts,	  en	  sammanställning	  kommer	  att	  
presenteras	  inom	  en	  snar	  framtid.	  	  
	  
	  
	  



§137	  Årsmöte	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  årsmötet	  kommer	  att	  hållas	  i	  Surahammar	  den	  8	  februari	  2014.	  På	  
grund	  av	  avhopp	  och	  stor	  arbetsbelastning	  inom	  styrelsen	  så	  väljer	  vi	  att	  förlägga	  årsmötet	  på	  
samma	  plats	  som	  förra	  året	  då	  det	  där	  erbjuds	  en	  helhetslösning	  som	  minskar	  på	  det	  
organisatoriska	  arbetet	  kring	  årsmötet	  för	  styrelsen.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  om	  en	  sista	  anmälningsdag	  till	  lunch	  på	  årsmötet,	  den	  26	  januari.	  Pernilla	  
uppdras	  att	  lägga	  upp	  mailadress	  för	  detta	  samt	  för	  anmälan	  till	  aktivitet	  i	  samband	  med	  
årsmötet.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  motioner	  i	  enlighet	  med	  stadgarna	  ska	  vara	  skickade	  senast	  den	  29	  
december.	  Information	  om	  det	  praktiska	  kring	  stadgarna	  ska	  finnas	  med	  i	  inbjudan	  till	  årsmöte	  
samt	  på	  hemsidan.	  	  
	  
§138	  Notisbladet	  
Pinschersektionen	  har	  till	  sitt	  förfogande	  4	  sidor	  med	  deadline	  18	  november.	  Nästa	  nummer	  av	  
Notisbladet	  kommer	  att	  skickas	  ut	  innan	  jul.	  Då	  Pinschersektionen	  i	  dagsläget	  saknar	  redaktör	  
för	  Notisbladet,	  har	  styrelsen	  genom	  Heidi	  sammanställt	  Pinschersektionens	  sidor	  i	  
Notisbladet	  nr	  3-‐4.	  	  
	  
§139	  Rasinfo	  på	  köpahund.se	  
Styrelsen	  går	  igenom	  texten	  tillsammans	  och	  beslutar	  att	  godkänna	  den	  för	  publicering	  på	  
SKK’s	  sida	  köpahund.se.	  
	  
§140	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
–	  Rutiner	  för	  oväntade/nya	  sjukdomar,	  hos	  AK?	  
	  
§126	  Övriga	  frågor	  
a)	  Styrelsen	  beslutar	  att	  upprätta	  arbetsbeskrivning	  för	  sammankallande	  i	  kommittéerna	  och	  
att	  denna	  skickas	  ut	  till	  samtliga	  sammankallande	  för	  information	  om	  vad	  som	  gäller	  samt	  hur	  
de	  ställer	  sig	  till	  att	  fortsätta	  sitt	  uppdrag.	  	  
	  
§127	  Kommande	  mötesdatum	  
Nästa	  möte	  den	  11	  december.	  	  
	  
§128	  Mötets	  avslutande	  
Anna	  tackade	  för	  ett	  givande	  möte	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Anna	  Hellsten	   	   	   Pernilla	  Fahlén	  
Ordförande	   	   	   	   	  


