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

Protokoll fört vid styrelsemöte 5/2014. § 60 - § 72, 28 april
Mötets plats: Telefonmöte
Närvarande: Sofia Andersson (lämnar vid § 66), Lisa Sjöberg, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén,
Linda Levin, Camilla Ahnell, Helena Alsbäck & Susanne Gustafsson.
Ej närvarande: Anna Hellsten.
§60 Mötets öppnande
Heidi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§61 Val av sekreterare och justeringsperson
Som sekreterare till dagens möte valdes Camilla Ahnell. Helena Alsbäck valdes att tillsammans
med mötesordförande justera protokollet.
§62 Fastställande av dagordning
Mötet fastslog dagordningen.
§63 Föregående protokoll
Mötesprotokoll nummer 4 är under justering och kommer sedan läggas upp på hemsidan.
Årsmötesprotokollet är publicerat på sektionens hemsida.
§64 Ekonomi
Inga större förändringar. Katalog för PC är betald. Frågan om halvårsredovisning till
revisorerna togs upp och det är möjligt att göra efter juni då perioden bryts.
§65 Inkommande och utgående skrivelser
19a/2014 Vandringspris
Ärende: Inkommande fråga från medlem angående vandringspris som erbjuds att lämnas
tillbaka till klubben.
Beslut: Styrelsen beslutar att vi tacksamt tar tillbaka vandringspriserna. Sofia uppdras att
svara medlem.
19b/2014 Vandringspris
Svar angående vandringspris, att styrelsen gärna vill ha tillbaka dessa, då vi har efterlyst
vandringspriser tidigare så är vi glada att det kommer in.
20a/2014 Ringsekreterarväska
Ärende: Möjlighet att beställa ringsekreterarväska.
Beslut: Att det inte är av intresse för sektionen att köpa in dessa.
21a/2014 SKK's policy för relationen människa-hund
Ärende: Information om SKK's fastställda policy för hur vår verksamhet med hund ska föregå
och vilket förhållningssätt vi ska ha till våra hundar.

Beslut: Heidi uppdras att lägga ut länk till policyn på sektionens Facebooksida.
22a/2014 Auktorisationer exteriördomare
Ärende: Följande person/er har auktoriserats för dvärgpinscher och pinscher: John-John
Johnsson
Beslut: Läggs till handlingarna.
23a/2014 Förslag från Hans Rosenberg
Ärende: Förslag från Hans angående bedömning på inofficiell utställning.
Beslut: Skickas till Pernilla i egenskap av sammankallande för utställningskommittén.
24a/2014 Notisbladet
Ärende: Information om deadline, mailadresser med mera gällande Notisbladet.
Beslut: Information till ordförande och redaktör.
25a/2014 CS protokoll nr 1 2014
Ärende: Bifogat protokoll från SKK's centralstyrelse, möte nummer 1 2014.
Beslut: Information om att protokollet finns att läsa från SKK's webbplats.
26a/2014 SSPK protokoll nr 1 2014
Ärende: Protokoll från SSPK.
Beslut: Endast för information, protokoll finns att ta del av genom www.sspk.se.
27a/2014 Medlemslistor och medlemsstatistik
Ärende: Utskick från SSPK med de senaste listorna över medlemmar.
Beslut: Skickas till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare.
28a/2014 Notisbladet
Ärende: Ny information angående ny mailadress till Notisbladets redaktion.
Beslut: Information till Pinschersektionens ordförande och redaktör.
29a/2014 Lydnadsregler, utskick
Ärende: Information från SKK angående regler för lydnadsprov från SBK.
Beslut: Pernilla uppdras att lägga ut information på sektionens facebooksida.
30a/2014 SSPK protokoll nr 2 2014
Ärende: Protokoll från SSPK.
Beslut: Endast för information, protokoll finns att ta del av genom www.sspk.se.
31a/2014 SSPK Fullmäktigeprotokoll
Ärende: Protokoll från SSPK fullmäktigemöte finns publicerat på www.sspk.se.
Beslut: läggs till handlingarna.
32a/2014 Inbjudan till öppet hus
Ärende: Inbjudan till öppet hus på SKK.
Beslut: Pernilla uppdras att lägga ut länk till inbjudan på sektionens hemsida och
Facebooksida.
§66 Rapporter från kommittéer
Utställningskommitté: Utställningskommittén har haft möte i mitten av april och där bestämdes
det att det inte kommer bli någon gemensam middag på kvällen vid Mälarpinschern då det har
varit svårt att hitta ett tillräckligt stort ställe, där det även finns bra parkering. Det kommer

även bli för dyrt. Planeringen fortsätter. Pernilla kommer att finnas på plats för att hjälpa till
med att bygga ringar, tält mm fre, lör, sön och det blir mycket resande. Lisa erbjuder sovplats
och vi kollar om det finns andra medlemmar i Stockholmsområdet som kan hjälpa till och fler
möjliga övernattningsställen. Det finns inte utrymme i ekonomin att betala
ersättningskostnader och det skulle även vara svårt att avgöra vem som ska få ersättning.
Pernilla har bokat en heldag med Helena från DP för en ordentlig genomgång av Katalog för PC.
MH-kommitté: Det är dags för MH 17/5 i Gnesta. Det kom två sena avhopp, men det har idag
åter blivit fullbokat, totalt 8 deltagare. Det vore bra med 1 reserv till. PM är på väg ut till de
anmälda. Vi diskuterade hur vi gör med MH till hösten, och det känns i dagsläget inte aktuellt
för sektionen att anordna ett MH eftersom intresset varit väldigt svalt. Frågan om korning kom
även upp. Det är försent att anordna något i år och ska vi ha något nästa år måste man ta tag i
detta omgående.
Tävlingskommitté: Tävlingskommittén arbetar vidare med statuterna och planeringen av KM i
viltspår. Datum för KM måste bestämmas snarast så inbjudan kan gå ut, önskemål om ett
datum någon gång i mitten på oktober. Vi pratade om sponsorer, de handskrivna korten som
gick ut förra året till sponsorerna var mycket uppskattade. Vi vänder oss till samma sponsorer i
år igen för ett eventuellt fortsatt samarbete.
Avels- och mentalitetskommitté: Diskussion kring arbetet i avels- och mentalitetkommittén.
Styrelsen beslutar att: avels- och mentalitetskommittén avvecklas från och med 28/4-2014.
Styrelsen beslutar att: adjungerad i AK informeras om beslutet personligen, innan protokollet
offentliggörs.
Styrelsen beslutar att: Linda Levin utses att föra styrelsens talan gällande inkommande frågor
om mentalitet och avel. Linda kan nås på e-post, ak@pinschersektionen.se.
Styrelsen kommer fortsätta att arbeta för att uppfylla målen som antogs av årsmötet, däribland
revidering av RAS.
Trivselkommittén: Trivselkommittén jobbar vidare med medlemsaktivitet i form av lägerhelg i
Backamo, förslag på datum 13-14/9. Det har varit svårt att få tag i instruktörer som vill vara
med eftersom datumet krockar med andra aktiviteter. Än så länge har vi ja ifrån 2 st
instruktörer. Vi bör vara tydliga med att detta läger kommer vara betydligt enklare än
”Värmlandslägret”. Kommittén arbetar vidare med frågan.
Lisa S jobbar även vidare med lokalombud.
PR-kommittén: Inget nytt att rapportera.
§67 Rapport från fullmäktige
Helena Alsbäck, Heidi Wistrand, Lisa Sjöberg och Charlotte Agardh (som ersatte Anna H)
närvarande som pinschersektionens delegater vid SSPK’s fullmäktige. Protokollet från
fullmäktige är upplagt på SSPK's hemsida. Alla ställer sig mycket positiva till mötet.
§68 Notisbladet
Heidi informerar att tidningen har skickats till tryckeriet men har där blivit försenat. Vår
annons om MH kommer därför ut försent, men går inte att ändra eftersom det som sagt gått
iväg till tryckeriet. Byta tryckeri? SSPK ordnar med det. Manusstopp till redaktionen, för
Notisbladet nummer 2 är den 16/6-2014.

§69 Kvarstående frågor/uppföljning
Forskningsfond – tas vid nästa möte.
§70 Övriga frågor
a) Hur ska medlemslistor hanteras från och med 2015? Heidi har blivit tillfrågad om att ingå i
stadgekommitté/stadgegruppen hos SSPK– Heidi återkommer med information efter möte
med gruppen.
b) One.com – där vi har vårt webbhotell och mail har utökat webbutrymmet från 5 Mb till
15 Mb.
c) Valphänvisningen – Medlemmar kräver snabba svar och vill gärna att hänvisningen ska ligga
uppe inom 24 timmar. Det är inte rimligt, Pernilla uppdras att lägga ut information på
hemsidan att inkomna ärenden behandlas inom 7 dagar, vilket alla tycker känns rimligt.
§71 Kommande mötesdatum
Telefonmöte 26/5, kl. 19.00.
§72 Mötets avslutande
Heidi tackade för ett trevligt möte och förklarade därefter mötet avslutat.
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