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

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  12/2013.	  §	  144	  -‐	  §	  158,	  11	  december.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte	  
	  
Närvarande:	  Sofia	  Andersson,	  Bodo	  Bäckmo	  (ansluter	  till	  mötet	  vid	  §	  145	  och	  lämnar	  efter	  §	  
156	  h),	  Pernilla	  Fahlén,	  Anna	  Hellsten,	  Heidi	  Wistrand.	  
Ej	  närvarande:	  Susanne	  Gustafsson,	  Linda	  Levin.	  

§144	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§145	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Bodo	  Bäckmo	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  
protokollet.	  	  
Som	  protokollförare	  valdes	  Sofia	  Andersson.	  
	  
§146	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§147	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  föregående	  möte	  är	  justerat	  och	  läggs	  ut	  på	  hemsidan.	  	  
	  
§148	  Ekonomi	  
Heidi	  ordnade	  med	  tryck	  av	  rasfolder	  för	  att	  använda	  i	  rasmontern	  i	  Stockholm,	  100	  st	  för	  800	  
kronor.	  Pernilla	  har	  lagt	  ut	  767	  kronor	  för	  Pinschersektionen	  i	  samband	  med	  rasmontern	  i	  
Stockholm.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  sektionen	  ska	  utbetala	  dessa	  summor	  till	  Heidi	  och	  Pernilla.	  
	  
§149	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
80a/2013	  Inkommande	  angående	  internationellt	  sund	  hundavel.	  
Ärende:	  Information	  om	  internationell	  workshop	  2015	  för	  att	  främja	  sund	  hundavel.	  
Beslut:	  Lades	  till	  handlingarna.	  
	  
81a/2013	  Inkommande	  beslut	  från	  disciplinnämnden.	  
Ärende:	  Inget	  gällande	  pinscher.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  	  
82a/2013	  Inkommande	  frågor	  från	  SKK’s	  avelskommitté.	  
Ärende:	  Frågor	  från	  SKK’s	  avelskommittés	  arbetsgrupp	  inför	  temautbildningen	  inom	  genetisk	  
variation.	  
Beslut:	  AK	  svarar	  SKK.	  Förslag	  från	  styrelsen	  är	  att	  ta	  upp	  ämnen	  som	  felfärgat,	  tunn	  päls,	  
otydliga	  tantecken.	  	  
	  
	  



83a/2013	  Inkommande	  inbjudan	  till	  event.	  
Ärende:	  Inbjudan	  att	  delta	  i	  event	  med	  främst	  utställning	  på	  Solvalla.	  	  
Beslut:	  Pinschersektionen	  tackar	  för	  erbjudandet	  att	  delta,	  men	  kan	  inte	  lägga	  resurser	  på	  
detta	  nu,	  får	  återkomma	  senare	  år.	  	  
	  
84a/2013	  Inkommande	  medlemslistor	  och	  medlemsstatistik.	  
Ärende:	  Listor	  över	  medlemmar	  och	  statistik	  över	  detta.	  
Beslut:	  Skickas	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  pinscherhänvisare.	  
	  
85a/2013	  Inkommande	  fråga.	  
Ärende:	  En	  fråga	  om	  den	  inskickade	  bilden	  föreställer	  en	  pinscher.	  
Beslut:	  Sekreterare	  svarar.	  	  
	  
85b/2013	  Utgående	  svar	  på	  fråga.	  
Sekreterare	  svarar	  att	  hunden	  på	  bilden	  ser	  ut	  att	  vara	  en	  rhodesian	  ridgeback.	  
	  
86a/2013	  Inkommande	  ärende	  med	  tillträdesförbud.	  
Ärende:	  En	  man	  har	  förbjudits	  att	  tillträda	  SKK’s	  aktiviteter	  under	  1	  år.	  	  
Beslut:	  Ingen	  åtgärd.	  
	  
§150	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommitté:	  Efter	  ett	  första	  telefonmöte	  inför	  Mälarpinschern	  2014	  konstateras	  att	  
samtliga	  SSPK-‐raser	  kommer	  att	  delta.	  Man	  undersöker	  möjligheter	  att	  även	  arrangera	  något	  
inom	  agility	  och	  rallylydnad	  i	  samband	  med	  Mälarpinschern.	  	  
Man	  jagar	  sponsorer	  inför	  Mälarpinschern	  2014,	  fodersponsor	  och	  någon	  till	  är	  klara,	  inväntar	  
svar	  från	  ytterligare	  sponsorer.	  Domare	  och	  ringsekreterare	  är	  klara.	  
Styrelsen	  uppdrar	  utställningskommittén	  att	  sammanställa	  en	  rapport	  inför	  årsmötet,	  
innehållandes	  verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  kommittén,	  denna	  
rapport	  ska	  finnas	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  utställningskommittén	  att	  sammanställa	  en	  budgetplan	  för	  
verksamhetsåret	  2014,	  även	  den	  ska	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
	  
MH-‐kommitté:	  	  
Mockfjärds	  kommer	  att	  sponsra	  ytterligare	  ett	  MH	  på	  Gnesta-‐Trosa	  BK	  under	  våren	  2014.	  	  
Jobbar	  vidare	  för	  att	  få	  till	  ytterligare	  ett	  MH	  under	  hösten	  2014.	  
Styrelsen	  uppdrar	  MH-‐kommittén	  att	  sammanställa	  en	  rapport	  inför	  årsmötet,	  innehållandes	  
verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  kommittén,	  denna	  rapport	  ska	  finnas	  
styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  MH-‐kommittén	  att	  sammanställa	  en	  budgetplan	  för	  verksamhetsåret	  2014,	  
även	  den	  ska	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  
	  
Tävlingskommitté:	  	  
Tack-‐kort	  till	  sponsorer	  och	  föreläsare	  är	  skickade.	  
Statuter	  för	  samtliga	  Årets	  Hund-‐tävlingar	  samt	  information	  om	  anmälan	  ska	  läggas	  upp	  på	  
hemsidan.	  	  
Pernilla	  och	  Sofia	  ansvarar	  för	  att	  ta	  emot	  anmälningar	  och	  att	  kontrollräkna,	  varken	  Pernilla	  
eller	  Sofia	  kommer	  att	  delta	  i	  tävlingen.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  tävlingskommittén	  är	  ansvarig	  för	  samtliga	  Årets	  Hund-‐tävlingar.	  
Sista	  anmälningsdag	  är	  den	  31	  december.	  	  
Styrelsen	  söker	  personer	  som	  vill	  hjälpa	  till	  i	  tävlingskommittén.	  
	  



Styrelsen	  uppdrar	  tävlingskommittén	  att	  sammanställa	  en	  rapport	  inför	  årsmötet,	  
innehållandes	  verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  kommittén,	  denna	  
rapport	  ska	  finnas	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  tävlingskommittén	  att	  sammanställa	  en	  budgetplan	  för	  verksamhetsåret	  
2014,	  även	  den	  ska	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  
	  
Avels-‐	  och	  mentalitetskommitté:	  	  
Arbetet	  med	  RAS	  fortgår.	  Det	  verkar	  ha	  dykt	  upp	  ett	  nytt	  intresse	  för	  MH	  och	  intresset	  är	  stort	  
för	  AK’s	  sätt	  att	  presentera	  MH-‐resultat.	  	  
Det	  kommer	  inom	  en	  snar	  framtid	  upp	  en	  ny	  en	  AK	  informerar	  på	  hemsidan.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  avelskommittén	  att	  sammanställa	  en	  rapport	  inför	  årsmötet,	  innehållandes	  
verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  kommittén,	  denna	  rapport	  ska	  finnas	  
styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  avelskommittén	  att	  sammanställa	  en	  budgetplan	  för	  verksamhetsåret	  2014,	  
även	  den	  ska	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29	  december.	  	  
	  
§151	  Medlemsaktiviteter	  
En	  sammanställning	  av	  telefonintervjuerna	  kommer	  att	  publiceras	  så	  snart	  de	  är	  klara.	  	  
Styrelsen	  kommer	  att	  komplettera	  inbjudan	  till	  medlemsmöte	  i	  samband	  med	  årsmötet	  med	  
information	  om	  övernattning.	  	  
	  
§152	  Årsmöte	  
Styrelsen	  planerar	  vidare	  inför	  årsmötet,	  en	  att-‐göra-‐lista	  kommer	  att	  upprättas	  i	  forumet.	  
Några	  viktiga	  datum	  inför	  årsmötet:	  Sista	  anmälan	  till	  mötet	  är	  26/1.	  Möteshandlingar	  ska	  vara	  
ute	  senast	  26/1.	  Motioner	  ska	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  29/12.	  Material	  till	  
årsmöteshandlingarna	  ska	  skickas	  till	  Heidi	  som	  sammanställer.	  
	  
§153	  Uppdatering	  av	  RAS	  
Arbetet	  med	  uppdateringen	  är	  i	  full	  gång,	  denna	  uppdatering	  kommer	  att	  följa	  SKK’s	  egen	  mall	  
för	  att	  RAS	  ska	  bli	  mer	  omfattande	  än	  tidigare.	  	  
	  
§154	  Sammankallande	  för	  kommittéerna	  
Styrelsen	  beslutar	  efter	  att	  ha	  skickat	  ut	  arbetsbeskrivningar	  som	  respektive	  sammankallande	  
har	  fått	  ta	  del	  av	  att	  arbetet	  behöver	  effektiviseras	  och	  förenklas,	  därför	  är	  Pernilla	  Fahlén	  nu	  
sammankallande	  för	  utställningskommittén	  och	  Sofia	  Andersson	  är	  sammankallande	  i	  
tävlingskommittén.	  Sammankallande	  för	  MH-‐kommittén	  är	  fortsatt	  Heidi	  Wistrand	  och	  för	  
avels-‐	  och	  mentalitetskommittén	  Bodo	  Bäckmo.	  	  
	  
Styrelsen	  vill	  tacka	  samtliga	  adjungerade	  i	  kommittéerna	  för	  det	  arbete	  som	  de	  lägger	  ner,	  det	  
är	  mycket	  värdefullt.	  	  
	  
För	  att	  aktiviteter	  och	  sektionens	  arbete	  ska	  kunna	  utföras	  på	  ett	  optimalt	  sätt	  så	  söker	  
Pinschersektionen	  efter	  personer	  som	  vill	  hjälpa	  till	  i	  kommittéerna,	  inga	  speciella	  
förkunskapskrav	  krävs.	  Anmäl	  ditt	  intresse	  till	  sekreterare@pinschersektionen.se.	  	  
Efterlysning	  av	  arbetskraft	  kommer	  även	  att	  göras	  på	  sektionens	  hemsida	  och	  Facebooksida.	  
	  
§155	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
Inget	  på	  listan.	  
	  
	  
	  
	  



§156	  Övriga	  frågor	  
a)	  Det	  finns	  nu	  en	  redaktör	  för	  Pinschersektionen	  till	  Notisbladet,	  Suvi	  Andersson,	  styrelsen	  är	  
mycket	  glad	  och	  tacksam	  över	  att	  ha	  en	  redaktör.	  Heidi	  fortfarande	  kontakt	  mot	  redaktören	  på	  
SSPK.	  	  
b)	  Pernilla	  har	  gått	  utbildning	  till	  CUA	  och	  kan	  nu	  arrangera	  utställning,	  samtliga	  kategorier.	  	  
c)	  Förslag	  att	  de	  som	  åkte	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  bygga	  och	  riva	  montern	  på	  Stora	  Stockholm	  
erbjuds	  ersättning	  för	  hjälpen.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  ordna	  med	  ersättning	  för	  max	  500	  
kronor	  per	  bil.	  	  
d)	  Förslag	  att	  lägga	  in	  avelsdjurens	  personlighetsprofil	  på	  pinscherhänvisningen.	  Styrelsen	  
beslutar	  att	  personlighetsprofil	  för	  avelsdjur	  ska	  synas	  på	  pinscherhänvisningen.	  
Genomförandet	  ses	  över	  för	  att	  sättas	  i	  bruk	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Vidare	  kan	  tilläggas	  att	  vi	  har	  
fått	  underhandsinformation	  att	  SSPK	  planerar	  en	  öppen	  redovisning	  av	  MH-‐data,	  det	  ger	  oss	  än	  
mer	  belägg	  för	  att	  lägga	  in	  föräldraparets	  värden	  i	  hänvisningen.	  
e)	  Förslag	  att	  lägga	  in	  bild	  på	  avelsdjuren	  på	  pinscherhänvisningen.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  det	  
ska	  finnas	  möjlighet	  att	  lägga	  in	  bild	  på	  avelsdjuren	  i	  pinscherhänvisningen.	  	  
f)	  Förslag	  att	  lägga	  upp	  länk	  till	  uppfödarens	  hemsida	  på	  pinscherhänvisningen	  (vid	  planerad	  
valpkull	  och	  födda	  valpar).	  Styrelsen	  beslutar	  att	  inte	  länka	  till	  enskilda	  uppfödares	  hemsidor	  i	  
pinscherhänvisningen.	  	  
g)	  Fråga	  angående	  möjlighet	  för	  respektive	  kommitté	  att	  behålla	  eventuell	  vinst.	  Styrelsen	  
diskuterar	  kring	  detta,	  men	  kommer	  fram	  till	  att	  eventuell	  vinst	  och	  förlust	  ska	  fördelas	  inom	  
hela	  sektionen.	  
h)	  Officiell	  Mälarpinschern,	  måste	  söka	  3	  år	  innan,	  är	  det	  något	  vi	  ska	  göra?	  Detta	  diskuteras	  
vidare	  i	  styrelsens	  forum.	  	  
i)	  Profilartiklar	  efterfrågas	  av	  medlemmarna.	  Styrelsen	  uppdrar	  utställningskommittén	  att	  
undersöka	  möjligheter	  för	  att	  kunna	  tillgodose	  detta.	  	  
j)	  Planera	  in	  att	  delta	  i	  rasparaden	  på	  Stora	  Stockholm	  nästa	  år.	  Rasmonter	  på	  Stora	  Stockholm	  
och	  MyDog	  behöver	  ha	  mer	  hjälp	  från	  medlemmar.	  	  
	  
§157	  Kommande	  mötesdatum	  
Styrelsemöte	  4	  och	  5	  januari.	  	  
	  
§158	  Mötets	  avslutande	  
Heidi	  tackade	  för	  ett	  givande	  möte	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Sofia	  Andersson	  
Sekreterare	  
	  
	  
Justeras:	   	   	   	   Justeras:	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	   	   	   Bodo	  Bäckmo	  
Vice	  Ordförande	   	   	   	  


