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

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  9/2013.	  §	  101	  -‐	  §	  114,	  23	  september	  2013.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte.	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Pernilla	  Fahlén,	  Anna	  Hellsten,	  Heidi	  Wistrand.	  
Ej	  närvarande:	  Bodo	  Bäckmo,	  Susanne	  Gustafsson,	  Linda	  Levin.	  

§101	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§102	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Anna	  Hellsten	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  
protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§103	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§104	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  godkännes.	  	  
Styrelseprotokoll	  8/2013	  är	  justerat	  och	  publicerat	  på	  hemsidan.	  
	  
§105	  Ekonomi	  
Bordlägges	  till	  nästa	  möte.	  
	  
§106	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
49a/2013	  Inkommande	  inbjudan	  till	  SSPK	  styrelsemöte.	  
Ärende:	  Inbjudan	  till	  SSPK	  styrelsemöte.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Styrelsen	  skickade	  delegater	  till	  mötet	  och	  information	  från	  mötet	  finns	  
redovisat	  i	  protokoll	  från	  styrelsemöte	  nummer	  8	  under	  §	  94.	  	  
	  
50a/2013	  Inkommande	  medlemslistor	  och	  medlemsstatistik.	  
Ärende:	  Medlemslista,	  nya	  medlemmar,	  U-‐märkta	  medlemmar	  samt	  medlemsstatistik.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickades	  till	  Pernilla,	  lades	  därefter	  till	  handlingarna.	  	  
	  
51a/2013	  Inkommande	  CS	  protokoll	  nummer	  4.	  
Ärende:	  Protokoll	  från	  SKK	  Centralstyrelse.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  I	  protokollet	  finns	  information	  om	  nya	  avtal,	  parningsavtal,	  låneavtal	  för	  
hanhund	  och	  uppdaterad	  blankett	  om	  tillfällig	  upplåtelse	  av	  avelsrätt	  till	  tik.	  Pinschersektionen	  
kommer	  att	  länka	  till	  dessa.	   
	  
52a/2013	  Inkommande	  Icke	  hänvisning.	  
Ärende:	  Lista	  med	  uppfödare	  som	  inte	  längre	  får	  hänvisning.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  lades	  till	  handlingarna.	  



	  
53a/2013	  Inkommande	  angående	  färgnedärvning.	  
Ärende:	  Frågeställning	  angående	  rasens	  nedärvning	  av	  färg.	  	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  AK	  svarar	  och	  ser	  till	  att	  korrigering	  sker.	  	  
	  
53b/2013	  Utgående	  angående	  53a/2013	  färgnedärvning.	  
AK	  har	  förklarat	  lite	  kring	  informationen	  gällande	  färgnedärvning	  och	  tar	  tacksamt	  emot	  input	  
från	  avsändaren.	  
	  	  
53c/2013	  Inkommande	  angående	  53b/2013	  färgnedärvning	  
Avsändaren	  erbjuder	  sig	  att	  granska	  informationen	  angående	  färgnedärvning	  som	  
Pinschersektionen	  publicerar.	  
	  
54a/2013	  Inkommande	  angående	  vaccinationskomplikationer.	  
Ärende:	  En	  person	  som	  arbetar	  med	  Veterinärmedicin	  på	  Enheten	  för	  läkemedelssäkerhet	  på	  
Läkemedelsverket	  söker	  information	  om	  vaccinationsreaktioner	  hos	  pinscher. 
Beslut	  och	  åtgärd:	  Skickas	  vidare	  till	  AK	  som	  uppdras	  handlägga	  och	  arbeta	  med	  detta.	  
	  
55a/2013	  Inkommande	  Icke	  hänvisning.	  
Ärende:	  Lista	  med	  uppfödare	  som	  inte	  längre	  får	  hänvisning.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
56a/2013	  Inkommande	  Icke	  hänvisning	  SKK.	  
Ärende:	  Lista	  med	  uppfödare	  som	  inte	  längre	  får	  hänvisning.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
57a/2013	  Inkommande	  Beslut	  DN	  &	  protokoll	  DN.	  
Ärende:	  Specifikation	  för	  de	  beslut	  som	  DN	  tagit.	  
Beslut	  och	  åtgärd:	  För	  kännedom,	  lades	  till	  handlingarna.	  	  
	  
§107	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommitté:	  Det	  har	  tillkommit	  personer	  som	  vill	  arbeta	  i	  utställningskommittén,	  
dessa	  personer	  är	  Lisa	  Sjöberg	  och	  Cathrin	  Zackariasson.	  Styrelsen	  vill	  ge	  tjejerna	  ett	  stort	  
tack!	  	  	  
Pernilla	  har	  sammanställt	  en	  rapport	  som	  kommer	  att	  redovisas	  i	  årsmöteshandlingarna.	  
Planeringen	  är	  redan	  igång	  för	  nästa	  år.	  Personliga	  tackbrev	  kommer	  att	  skrivas	  till	  samtliga	  
sponsorer.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  Heidi	  sammanställer	  en	  rapport	  som	  kommer	  att	  redovisas	  i	  
årsmöteshandlingarna.	  	  
De	  tre	  representanter	  från	  styrelsen	  som	  fanns	  på	  plats	  känner	  sig	  mycket	  nöjda	  med	  
arrangemanget,	  ett	  extra	  stort	  tack	  till	  Johanna	  Rappe	  som	  ställde	  upp	  som	  figurant.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  MH-‐kommittén	  att	  under	  nästkommande	  år	  arrangera	  MH,	  önskvärt	  
med	  två	  stycken.	  	  
	  
Tävlingskommitté:	  Förlängd	  anmälningstid	  för	  Viltspår	  KM.	  Styrelsen	  diskuterar	  kring	  att	  
kunna	  locka	  fler	  att	  anmäla,	  det	  kommer	  förslag	  på	  att	  även	  få	  tävla	  i	  anlagsklass	  på	  KM	  samt	  
att	  samordna	  KM	  i	  viltspår	  med	  till	  exempel	  rallylydnad	  eller	  något	  ”prova-‐på”-‐arrangemang.	  
Även	  förslag	  på	  att	  KM	  inte	  behöver	  vara	  officiellt	  för	  att	  få	  ner	  kostnaden.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  tävlingskommittén	  att	  avlägga	  en	  rapport	  hur	  det	  ser	  ut	  med	  statuter	  
och	  det	  praktiska	  kring	  årets	  hund.	  	  



	  
Avelskommitté:	  Bordlägges	  till	  nästkommande	  möte.	  	  
§108	  Medlemsaktiviteter	  
Pinschersektionen	  kommer	  att	  delta	  i	  en	  monter	  på	  Stora	  Stockholm,	  vi	  har	  tackat	  ja	  till	  
samarbete	  med	  övriga	  SSPK-‐raser,	  vi	  behöver	  nu	  hjälp	  från	  våra	  medlemmar	  inför	  detta,	  
kontakta	  sekreterare	  om	  du	  är	  intresserad.	  	  
	  
§109	  Årsmöte	  
Styrelsen	  behöver	  utse	  personer	  som	  är	  ansvariga	  för	  planering	  av	  årsmötet.	  Heidi	  har	  pratat	  
med	  sammankallande	  för	  valberedningen	  om	  att	  få	  igång	  arbetet	  med	  valberedningen.	  
Styrelsen	  diskuterar	  förslag	  på	  lokal	  och	  aktiviteter	  kring	  årsmötet.	  	  	  
Inför	  nästa	  styrelsemöte	  så	  ska	  det	  vara	  klart	  med	  datum	  och	  gärna	  plats.	  	  
	  
§110	  Rasbeskrivning	  på	  köpahund.se	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  AU	  tar	  ett	  beslut	  efter	  ytterligare	  diskussion	  i	  forumet.	  	  
	  
§111	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
-‐	  Banderollen	  saknas	  
-‐	  Rutiner	  för	  oväntade/nya	  sjukdomar,	  hos	  AK?	  
-‐	  Revidering	  av	  RAS	  
-‐	  Arbetsbeskrivningar	  
	  
§112	  Övriga	  frågor	  
a)	  Pernilla	  tar	  upp	  frågan	  om	  hur	  kommittéerna	  kan	  vara	  organiserade.	  	  Styrelsen	  diskuterar	  
kring	  det.	  	  
b)	  Heidi	  tar	  upp	  frågan	  om	  Pernilla	  ska	  gå	  SKK’s	  utbildning	  till	  certifierad	  utställningsansvarig.	  
Pernilla	  ser	  över	  kostnader	  för	  utbildningen	  och	  sedan	  behöver	  det	  bekräftas	  med	  kassör	  hur	  
det	  ser	  ut	  ekonomiskt.	  
c)	  Pernilla	  tar	  upp	  frågan	  om	  ett	  slutdatum	  för	  att	  stänga	  den	  gamla	  hemsidan.	  Styrelsen	  
beslutar	  att	  webbansvariga	  får	  avgöra	  när	  den	  gamla	  hemsidan	  kan	  släckas.	  	  
	  
§113	  Kommande	  mötesdatum	  
Nästa	  möte	  16	  oktober.	  
Därefter	  ett	  face-‐to-‐face	  möte	  den	  9-‐10	  november.	  	  
	  
§114	  Mötets	  avslutande	  
Heidi	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	   	   	   Anna	  Hellsten	  
Vice	  Ordförande	   	   	   	   	  


