Pinschersektionen
Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Andersson, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Protokoll fört vid styrelsemöte 7/2014. § 88 - § 103, 4 augusti
Mötets plats: Telefonmöte
Närvarande: Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Sofia Andersson, Linda Levin, Camilla Ahnell,
Helena Alsbäck, Susanne Gustafsson & Suvi Andersson (§88-91)
Ej närvarande: Lisa Sjöberg
§88 Mötets öppnande
Heidi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§89 Val av sekreterare och justeringsperson
Som sekreterare till dagens möte valdes Helena Alsbäck, Linda Levin valdes att tillsammans
med mötesordförande justera protokollet.
§90 Fastställande av dagordning
Mötet fastslog dagordningen.
§91 Rapport från Redaktionen/Notisbladet
Suvi Andersson medverkar och berättar om redaktionens arbete och rutiner. Styrelsen
uppmanas att se till att sammankallande för kommittéerna korrekturläser annonser, för att
minska risken för fel information i tryck.
Från och med 2015 ändras rutinerna, och varje rasring/sektion får bekosta sina egna sidor i
Notisbladet. Styrelsen diskuterar kring ekonomi och ansvar för Notisbladet från och med 2015,
och kommer att ta en ny kontakt med SSPK för att klargöra de förväntade kostnaderna, samt
för att klargöra hur många sidor varje klubb har till förfogande.
Susanne Gustafsson uppdras att ta kontakt med David Selin, och tillfråga om önskad replik
gällande den rättelse med avseende på referat av David Selin som fanns med i Notisbladet nr
2/2014.
Styrelsen tackar Suvi Andersson för avlämnad rapport.
Suvi Andersson lämnar mötet.
§92 Föregående protokoll
Justering av paragrafnummer 72 till 87, protokollet godkänns och publiceras på sektionens
hemsida.
§93 Ekonomi
Aktuell ekonomisk status på sektionens konto är 60.986kr.
Halvårsrapport är påbörjad.
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Det konstateras att det i vissa fall är svårt att reda ut inkommande betalningar när avsändare
eller andra uppgifter saknas. Medlemmar uppmanas därför att vid anmälan till klubbens olika
arrangemang ange fullständiga uppgifter, dvs. vilket arrangemang inbetalningen avser, samt
namn.
§94 Inkommande och utgående skrivelser
46/2014 Notisbladet
Ärende: Inkommande från Affenpinscherklubbens ordförande med positiv feedback och tack för
delgivande av referatet om ”Mentalitet och avel” av David Selin till samtliga SSPK raser i
Notisbladet nr 2.
Åtgärd: Ordförande har tackat för vänliga ord.
47/2014 Mentalbeskrivning hund
Ärende: Inkommande från medlem ang. bemötande vid sektionens MH, och önskemål om att få
förklarat varför domaren avbrutit beskrivningen.
Åtgärd: Medlem har besvaras och fått förklarat att domaren har beslutat att avbryta
mentalbeskrivningen av hunden, med hänvisning till att hunden inte gick att kalla in/fånga in
inom två minuter. Länk bifogas till regelverket som finns på svenska brukshundklubbens
hemsida.
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisninga
r_bestammelser/ah_mh_bestammelser_120101.pdf

Samt anvisningar för MH: http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivningmh/anvisningar-mv-mh-mt-korning.
48/2014 Raskompendium
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK ang. inventering av raskompendium för eventuell
publicering på skk.se.
Åtgärd: Ordförande har besvarat SSPK att sektionen ser positivt på att publicera
raskompendium på skk.se.
49/2014 Inbjudan till utbildning i föreningsteknik
Ärende: Inkommande från SKK ang. inbjudan till utbildning i föreningsteknik.
Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté hälsar ordförande, sekreterare och kassörer i
SKK-klubbar välkomna att delta i en mycket efterlängtad grundläggande utbildning i
föreningsteknik i Umeå den 16 augusti!
Åtgärd: Styrelsen har inte möjlighet att delta i år.
50/2014 Mentalbeskrivning hund
Ärende: Inkommande från medlem ang. krav om att Pinschersektionen ska betala tillbaka
anmälningsavgiften för MH då medlem anser att hen inte fick utfört den tjänst som hen köpt
och betalat i förskott för.
Åtgärd: Medlem har besvarats. Mentalbeskrivning anordnas av Svenska brukshundklubben
som både tar in anmälningar, skickar ut information, PM samt tar in avgifterna.
Pinschersektionen har köpt tjänsten av arrangerande klubb. Pinschersektionen har annonserat
om platserna på hemsida, facebook och i klubbtidningen och hade reserverat 8 platser för
rasen pinscher hos den arrangerande klubben den 17 maj för en kostnad som sektionen står
för.
Pinschersektionen kommer utifrån denna händelse ta lärdom och bli bättre på att informera
våra startande medlemmar om vilka regler som gäller på ett MH.
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51/2014 Disciplinnämndens beslut
Ärende: Inget som rör pinscher.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.
52/2014 Forskningsnyheter nr 3 2014 (SLU)
Ärende: Inkommande från SLU ang. forskningsnyheter.
Åtgärd: Sektionen länkar till informationen på sektionens fb sida.
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424B5D427946475A4176424659/41475E4170404
25D477545405E4371
53/2014 Artikelplacering
Ärende: Inkommande från icke medlem med erbjudande om artikelplacering på sektionens
hemsida mot ersättning.
Åtgärd: Pinschersektionen tackar för erbjudandet, men tackar nej till erbjudandet.
54/2014 Information från ledamöterna i SKK/UtstK
Ärende: Inkommande från SKK/UtstK nr 3/2014. På förekommen anledning vill UtstK
påminna utställningsarrangörer om hur viktigt det är att alla funktionärer som jobbar på
utställningen informeras om att de ska vidarebefordra alla ärenden och händelser utöver det
vanliga de får kännedom om till bestyrelsen.
Åtgärd: Vidarebefordrat till utställningskommittén för information.
55/2014 Inventering av raskompendium
Ärende & åtgärd: Se ärende 48/2014.
56/2014 Protokoll från SSPK styrelsemöte nr 3
Ärende: Inkommande protokollsutdrag från SSPK styrelsemöte nr 3.
Åtgärd: Styrelsen tackar för informationen.
57/2014 Nyhetsbrev från SKK’s utställningskommitté
Ärende. Inkommande nyhetsbrev från SKK’s utställningskommitté.
Åtgärd: Nyhetsbrevet länkas på sektionens FB sida.
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424B50417246435A4179414659/4143584479424
A584B784845584771
58/2014 Inbjudan till utbildning CUA mm
Ärende: Inbjudningar, en till utbildning för "certifierad utställnings arrangör" CUA och framför
allt inbjudan till ras och specialklubbar att representera rasen på Solvalla EXPO Hund &
Husdjur.
Åtgärd: Vidarebefordrat till utställningskommittén för handläggning/åtgärd.
59/2014 Mentalbeskrivning hund
Ärende: Inkommande från medlem ang. frågor om innebörden av att domare avbryter MH.
Åtgärd: Medlem är besvarad med information om att hunden fått känd mental status, samt att
medlem är varmt välkommen att även fortsättningsvis delta vid arrangemang anordnade av
SBK, SKK, SSPK eller Pinschersektionen.
60/2014 Ändring av statuter årets arb hund/förslag
Ärende: Inkommande förslag till ändring av statuter Årets arb hund/förslag från SSPK.
Åtgärd: Skickat till tävlingskommittén för handläggning.
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61/2014 Information från SSPKs föreningsgrupp (tidigare stadgegrupp)
Ärende: Viktig information till dig som idag som endast är medlem i SSPK och INTE är ansluten
till en rasklubb. År 2015 blir den delen som avser medlemskap och medlemsavgift aktuell i
våra nya stadgar. Från 2015 blir man medlem i en rasklubb och blir då också automatiskt
medlem i SSPK. Som vi har det nu blir man medlem i SSPK och väljer sen man själv rasklubb
eller att inte vara ansluten till rasklubb.
Det är viktigt att du som saknar rasklubbstillhörighet kontaktar SKK senast 1 oktober och
meddelar önskad rasklubb. Allt för att det ska löpa på smidigt och undvika att du försvinner ur
medlemsregistret. Detta gäller även för dig som tillhör Svensk Hundungdom SHU.
Kontakta SKK medlemsservice på telefon 08 795 30 50 eller e-post medlem@skk.se (uppge
personnummer eller medlemsnummer). Föreningsgruppen kommer att skicka ut e-post under
juli månad till er som saknar rasklubb.
Annelie Finnebäck
Vice ordförande SSPK
Åtgärd: Informationen delges sektionens medlemmar e-postutskick, fb och hemsida.
62/2014 Nyhetsbrev från SKK’s föreningskommitté nr 2
Ärende: Inkommande nyhetsbrev från SKK's föreningskommitté nr 2 -14
Uppmaning att sätta igång valberedningen!
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Foreningspaketet/Valberedningens-arbeteS16.pdf
SKKs policy för digitala medier
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skksorganisation/kommitteer/foreningskommitten/
Åtgärd: Information om SKK’s policy för digitala medier länkas på sektionens fb sida.
Ordförande uppdras att kontakta sammankallande för valberedningen med uppmaning kalla
samman valberedningen och påbörja arbetet med förslag till styrelse för 2015.
63/2014 SRD BSI till pärm
Ärende: SRD-Kommittén har uppdaterat materialet till Handbok för utställningsansvariga
innebärande att Bilaga 9.O till och med Bilaga 9.W ska utgå och ersätts av bilagorna och
dokument/länkarna till detta mejl .
Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av sammankallande för utställningskommittén.
64/2014 Medlemslistor
Ärende: Inkommande medlemslistor från SSPK.
Åtgärd: Skickat till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare.
65/2014 Regelrevidering SBK
Ärende: Inkommande från SBK, ang. regelrevidering.
Åtgärd: Vidarebefordrat till Sofia i egenskap av sammankallande för tävlingskommittén.
66/2014 SKK CS Protokoll nr 3
Ärende: Inkommande från SKK CS protokoll nr 3
Åtgärd: Vidarebefordrat till styrelsen för info.
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67/2014 Betalning
Ärende: Inkommande från medlem ang. önskemål om bekräftelse på genomförd inbetalning till
sektionen för ”Mälarpinschern”.
Åtgärd: Åtgärdat av utställningskommittén.
68/2014 Delegiertenversammlung - Einladung – Inv
Ärende: We have published for a long time this ISPU conference and ISPU Show by our
homepage. Now we're sending the official invitation for this conference and show.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.
69/2014 Inbjudan till regelkonferens
Ärende: Inbjudan från SBK till regelkonferens gällande regelrevidering.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.
70/2014 RAShjälp i sommarvärmen
Ärende: Erbjudande från SKK's avelskommitté/RAS-handledargrupp om hjälp med RAS
revidering.
Åtgärd: Styrelsen tar tacksamt emot hjälp med revideringen av RAS, och ser fram emot att
skapa nya kontakter med SKK. Styrelsen uppdrar Linda Levin att kontakta SKK’s
avelskommitté.
71/2014 Auktorisationer/exteriördomare
Inkommande från SKK via SSPK ang. Auktorisationer / exteriördomare.
Följande auktorisationer gällande Pinscher:
Anne-Chaterine Edoff, (utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning).
Åtgärd: Läggs till handlingarna.
72/2014 Nyhetsbrev juli 2014 från Kommittén för hundars mentalitet
Ärende: Inkommande nyhetsbrev Juli 2014 från SKK’s kommitté för hundars mentalitet.
http://www.anpdm.com/newsletterweb/434359437741445A4B78494759/41465B4176434
B5E467348425D4671
Åtgärd: Länkas via sektionens fb-sida.
73/2014 Icke hänvisning
Ärende: Inkommande från SKK ang icke hänvisning.
Åtgärd: Läggs till handlingarna, gäller ej pinscher.
74/2014 Medlemskap
Ärende: Inkommande från icke medlem med förfrågan om hur man blir medlem i
pinschersektionen.
Åtgärd: Sekreterare har besvarat inkommande brev med information om hur man går tillväga
för att teckna medlemskap i SSPK/Pinschersektionen.
75/2014 Tillträdesförbud from 29 juli – Gregor Nemanic
Ärende: Inkommande från SKK, VIKTIGT meddelande till arrangörer av utställning, prov och
tävling eller annat klubbarrangemang inom SKK-organisationen
Bif. ett beslut om tillträdesförbud för Gregor Nemanic på alla arrangemang inom SKKorganisationen från och med 29 juli 2014 och tillsvidare.
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Åtgärd: Vidarebefordrat till styrelsen för kännedom samt Pernilla i egenskap av
sammankallande för utställningskommittén.
76/2014 Komplettering till meddelande om tillträdesförbud
Ärende: Inkommande från SKK ang. komplettering till meddelande om tillträdesförbud.
Bilder på Gregor Nemanic - tillträdesförbud från och med 29 juli 2014 och tillsvidare.
Åtgärd: Vidarebefordrat till styrelsen för kännedom samt Pernilla i egenskap av
sammankallande för utställningskommittén.
77/2014 Medlemslistor
Ärende: Inkommande Medlemslistor från SSPK.
Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av Pinscherhänvisare.
§95 Val av ordinarie ledamot
Ledamot Anna Hellsten har av personliga skäl valt att avsäga sig sitt uppdrag inom styrelsen
from 140623.
Styrelsen beslutar att välja suppleant 1, Camilla Ahnell till ordinarie ledamot.
Styrelsen tackar Anna Hellsten för det arbete och engagemang hon under sin mandattid lagt
ner för Pinschersektionen.
§96 Fastställande av beslut om profilartiklar
Styrelsen fastställer beslut om inköp av profilartiklar för försäljning till ett pris av 2412,50 kr
för tygkassar och 3500 kr för nummerlappshållare.
§97 Rapporter från kommittéer
Utställningskommitté: Det har inkommit mycket anmälningar till MP, vilket är väldigt
glädjande. Sponsorartiklar samlas för närvarande in och de sista bitarna planeras inför MPgenomförande.
MH-kommitté: Styrelsen beslutar att MH till hösten ställs in, då intresset visade sig vara svalt
under vårens MH. Kommittén arbetar vidare, och undersöker möjligheterna att anordna MH
alternativt MT under 2015. Linda Levin väljs åter in till arbetet i kommittén, då Anna Hellsten
på egen begäran avgått.
Tävlingskommitté: Styrelsen beslutar att inte ändra statuterna för åretshundtävlingar i år, då
mer än halva tävlingsåret gått. Tävlingskommittén uppdras att arbeta vidare med statuterna
så att de nya statuterna kan antas och bli gällande från och med tävlingsåret 2015. Kommittén
uppdras även att utreda möjligheten att sända ut förslag till de nya statuterna på remiss, så att
medlemmar ges möjlighet att komma med synpunkter.
Trivselkommittén: Arbete och planering av Aktivitets-/Pinscherlägret i Backamo den 13-14 sep
är i full gång. Inbjudan har gått ut i Notisbladet och hemsidan. Arrangemanget kommer även
att puffas på sektionens facebooksida. Styrelsen hoppas på många anmälningar och en rolig
helg tillsammans!
Det har inkommit förfrågan från medlemmar från övriga raser inom SSPK om möjlighet till
deltagande på sektionens Pinscherläger. Styrelsen beslutar efter diskussion att även andra
raser är välkomna till arrangemanget då styrelsen ser positivt på samarbete med klubbarna
som ingår i SSPK. Kravet är medlemskap i SSPK.
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Lokalombuden är klara, som lokalombud kan man anordna aktiviteter, träffar, promenader
eller hjälpa andra som vill anordna något. När en aktivitet, träff eller promenad är bestämd hör
man av sig till Lisa@pinschersektionen.se eller mobil: 070-744 81 25 så att sektionen kan
förmedla informationen till medlemmarna via hemsida, medlemsutskick och Facebook. Det
finns inga krav på hur många gånger man ska anordna något utan man lägget sig på den nivå
man själv vill. Det viktigaste är att finnas till som en hjälpande hand för andra. Lokalombuden
och deras uppgifter finns på sektionens hemsida.
PR-kommittén: Produkter inköpta och inväntas för leverans. Bilder och priser kommer att
läggas ut på hemsidan. Ett förmånligt erbjudande kommer att finnas under Mälarpinschern
§98 Avels- och mentalitetsfrågor
Linda Levin är anmäld till Avelsfunktionärsutbildning hos SKK.
Linda Levin kommer att sammankalla till ett arbetsmöte för att komma vidare med RASrevideringen under hösten. SKK's avelskommitté/RAS-handledargrupp har även erbjudit hjälp
med RAS revidering. Styrelsen tar tacksamt emot hjälp och synpunkter gällande revideringen
av RAS, och ser fram emot att skapa nya kontakter med SKK. Linda Levin kontaktar SKK’s
avelskommitté.
Styrelsen diskuterar om hur vi ska gå tillväga för att få tag i det tidigare material/underlag
gällande bland annat vaccinationskomplikationer som finns framarbetat inom klubben.
Styrelsen har utan resultat begärt in handlingar från tidigare avelsråd. Ordförande uppdras att
kontakta SSPK för råd. En ny kontakt kommer att tas med biverkningshandläggaren på
Läkemedelsverket.
§99 Notisbladet
Manusstopp till redaktionen för Pinschersektionens sidor i Notisbladet nummer 3 är
den 8 september. Redaktionen kan nås på redaktor@pinschersektionen.se.
§100 Kvarstående frågor/uppföljning
Forskningsfonden, Susanne uppdras att kontakta Anna Hellsten för att tillfråga om hon vill
fortsätta arbeta vidare med att undersöka möjligheterna att skapa en forskningsfond.
§101 Övriga frågor
A) Medlemsantalet är vid dagens möte är 240 st aktiva.
§102 Kommande mötesdatum
Telefonmöte måndagen den 8 september kl.19.00.
§103 Mötets avslutande
Heidi tackade för ett trevligt möte och förklarade därefter mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Helena Alsbäck
Vice Ordförande

Linda Levin
Kassör

Justeras:
Heidi Wistrand
Ordförande
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