
 
Pinschersektionen 

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

Protokoll fört vid styrelsemöte 6/2014. § 75 - § 87, 2 juni 
Mötets plats: Telefonmöte  
 
Närvarande: Sofia Andersson (ansluter vid § 85), Lisa Sjöberg, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, 
Anna Hellsten.  
Ej närvarande: Linda Levin, Camilla Ahnell, Helena Alsbäck & Susanne Gustafsson.  
 
§75 Mötets öppnande 
Heidi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§76 Val av sekreterare och justeringsperson  
Som sekreterare till dagens möte valdes Pernilla Fahlén. Lisa Sjöberg valdes att tillsammans 
med mötesordförande justera protokollet.  
 
§77 Fastställande av dagordning  
Mötet fastslog dagordningen.  
 
§78 Föregående protokoll  
Mötesprotokoll nummer 5 är justerat och ligger uppe på hemsidan.  
 
§79 Ekonomi  
Aktuell ekonomisk status i klubben är 41 354,18 kr. Det börjar komma in betalningar för Mälarpinschern. 
 
§80 Inkommande och utgående skrivelser  
33/2014 Vandringspris Medlemslistor och medlemsstatistik  
Ärende: Utskick från SSPK med de senaste listorna över medlemmar.  
Beslut: Skickas till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare.  
 
34/2014 Nyhetsbrev från SKK  
Ärende: Nyhetsbrev från Utställningskommittéen i SKK. 
Beslut: Läggs till handlingarna 
 
35/2014 Inbjudan från SKK  
Ärende: Inbjudan avser grundutbildning för avelsfunktionärer  
 
Utbildningen äger rum 18-19 oktober, i Sollentuna.  
 
Mål  
Att förtydliga inriktningen av arbetet med avelsfrågorna och  
avelsfunktionärens roll.  
 
Att ge en grundläggande utbildning som skapar förutsättningar för att  
sprida kunskap och information.  



 
Avsedd för Avelsfunktionärer/avelskommittéer och/eller ras- och  
specialklubbsfunktionärer i styrelser.  
 
Kursinnehåll  
1. Avelsfrågornas plats och funktion i SKK och i klubben.  
2. Verktyg och arbetsmetoder.  
3. Gener och nedärvning, genetisk variation.  
4. Rasinformation; insamling, bearbetning och publicering.  
 
Kurslitteratur Boken ”Hundavel i teori och praktik” av Sofia Malm, Åsa Lindholm och Helena 
Frögéli. Boken kan beställas via SKKs webbshop  
 
Kursledare Karin Drotz och Sofia Malm (SKK)  
 
Kontaktperson SKK Nina Berggren  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att Linda Levin anmäls till utbildningen och godkänner kostnaden på 
1800 kr + reseersättning. 
 
36/2014 Brev från Medlem 

Ärende: Avelskommittén  
Beslut: Styrelsen besvarar medlem med att justerade protokoll offentliggörs på sektionens 
hemsida.  
 
Styrelsen tackar för informationen om hälsostatus/juridiska handlingar. 
 
37/2014 DN beslut april 
Ärende: Inget gällande pinscher 
Beslut: Läggs till handlingarna.  
 
38/2014 Brev från medlem  
Ärende: Protokoll  
Beslut: Information om sammankallande för kommittéerna finns publicerade i följande 
protokoll:  
 
Styrelsemöte nr 12/2013, § 154  
Styrelsemöte nr 2/2014 (konstituerande) § 26  
Styrelsemöte nr 3/2014, § 37 
 
39/2014 Brev från medlem  
Ärende: Avelskommittén 
Beslut: Medlem har besvarats i utgående post 38/2014 140515 
 
40/2014 Från medlem ang MH  
Ärende: Önskemål om MH till hösten 2014 i Gnesta.  
Beslut: Medlem har svarats i mail av ordförande 140516. Arrangemang/aktiviteter kommer att 
försöka hållas på olika platser i landet och inte enbart i Mälardalsregionen. Detta är ett 
önskemål som kommit från flera medlemmar. I det fall stor efterfrågan finns hos 
medlemmarna, kan MH-kommittén undersöka möjligheten att anordna ett MH i Gnesta. 
 
41/2014 Icke hänvisning  



Ärende: Gäller ej pinscher 
Beslut: Läggs till handlingarna 
 
42/2014 Auktorisation exteriördomare 
Ärende: SSPK-raser, ej pinscher 
Beslut: Läggs till handlingarna  
 
43/2014 Forskning från SLU  
Ärende: Information om forskning på SLU 
Beslut: Informationen kommer att publiceras på Facebook av Pernilla.  
 
44/2014 Medlemslistor & Statistik  
Ärende: Medlemslistor och statistik 
Beslut: Skickas till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare 
 
45/2014 Brev från medlem ang bemötande på MH  
Ärende: Medlem upplever att hen blivit illa bemött vid sektionens MH arrangemang.  
Beslut: Ordförande uppdras att svara på mailet. Regelverket för MH är fastställt av Svenska 
brukshundklubben och Pinschersektionen kan tyvärr inte påverka domarens beslut om att 
avbryta beskrivningen. Pinschersektinen beklagar att medlem upplever att hen blivit illa 
bemött och kommer vidarebefordrat inkommit brev till arrangerande klubb. 
 
18/2014 Brev från ordförande till AK. 
Ärende: Sektionen efterlyser presentationen gällande arbetet med avels- och mentalitetsfrågor 
som presenterades på årsmötet. Beslut togs under årsmöte att presentationen skulle 
publiceras på sektionens hemsida.  
Beslut: Svar inkom 140525. 
 
§81 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommitté: Pernilla informerar om att det pågår planering om Mälarpinschern 2015. 
Då Mälarpinschern 2015 med största sannolikhet kommer att ligga utanför Mälardalsområdet 
2015, diskuteras huruvida utställningen måste att byta namn. Hur det ska gå till är oklart ännu. 
Planeringen för Mälarpinschern 2014 går enligt planerna. Det har börjat komma in 
anmälningar.  
 
MH-kommitté: MH genomfördes på Gnesta BK den 17/5. Det var 5 st pinschrar anmälda, samt 
tre av annan ras, totalt 8 st hundar. Rapport håller på att sammanställas. 
 
Tävlingskommitté: Bordlagt då vi saknar företrädare på mötet. 
 
Trivselkommittén: Trivselkommittén planerar förfullt och det kommer att arrangeras ett läger i 
Backamo. Det finns några instruktörer som har tackat ja och några som vi väntar svar ifrån. 
Styrelsen står bakom och fastställer genomförandet av Pinscherläger. Kommittén kommer att 
återkomma med budget.  
 
Lokalombud: Helena har varit i kontakt med medlemmar och det kommer att sammanställas en 
lista och publiceras på hemsidan.  
 
PR-kommittén: Inget nytt att rapportera.  
 
§82 Avelsfrågor  
Bordlagt 



 
§83 Notisbladet  
Internt manusstopp för Notisbladet nr 2 är 9/6. Medlemmarna har uppmanats att inkomma 
med berättelser och bilder till redaktören. Detta har skett på Facebook. Tyvärr blev det fel hos 
tryckeriet i samband med utskicket av Notisbladet nr 1, vilket gjorde att pinschersektionens 
medlemmar inte fick tidningen i tid. När tidningen väl kom, så saknades sektionens sidor, vilka 
därmed publicerades som pdf-er på sektionens hemsida och facebook. 
 
§84 Kvarstående frågor/uppföljning  
Forskningsfond: Det verkar vara svårt att ordna en stiftelse för ändamålet. Däremot så ska 
Anna undersöka möjligheten att ordna en fond under SKK då de har andra fonder som ligger i 
under SKK som är rasklubbsbundna. SKK är då den som förvaltar fonden. Anna återkommer 
när mera information inkommit.  
 
§85 Övriga frågor  
a) Dvärgpinscherklubben inbjuder till ringträning i Indal. Inbjudan är publicerad på Facebook. 
 
b) Reaktion på att många valpar fötts under 2014. 2014 har det registrerats 134 pinschrar, 
jämfört med 108 st totalt under 2013. Det är 16 kullar som fötts under året och av det är det 16 
olika tikar och 13 st hanar.  
 
c) Funktionärer efterlyses till Mälarpinschern. INGA krav på förkunskaper, alla kan hjälpa till. 
Alla hjälp mottages tacksamt. Förfrågan kommer att skickas ut på Facebook.  
 
§86 Kommande mötesdatum  
Telefonmöte 4 augusti, kl. 19.00. 
 
§72 Mötets avslutande  
Heidi tackade för ett trevligt möte och förklarade därefter mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Pernilla Fahlén 
Ledarmot 
 
 
Justeras:  Justeras:  
 
 
 
Heidi Wistrand  Lisa Sjöberg 
Ordförande Ledarmot 


