
 

Pinschersektionen 

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

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. §119 - §133, 6 oktober. 
 
Mötets plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Lisa Almquist, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Camilla Ahnell, Susanne Gustafsson 
(ansluter vid §126.) 
Ej närvarande: Helena Alsbäck, Sofia Skoglund, Linda Levin 

Adjungerad: Suvi Andersson (lämnar efter §123). 

 

§119 Mötets öppnande 
Heidi Wistrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§120 Val av sekreterare och justeringsperson 
Som protokollförare valdes Camilla Ahnell. Som justeringsperson valdes Lisa Almquist att tillsammans 
med mötesordförande justera protokollet.  
 
§121 Fastställande av dagordning 
Mötet fastslog dagordningen.  
 
§122 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 8 har godkänts och publicerats på sektionens hemsida. 
 
§123 Notisbladet 
Redaktör Suvi Andersson medverkar och informerar om arbetet i redaktionen för Notisbladet. 
Styrelsen diskuterar vad förändringarna innebär från och med 2015 då rasklubbarna själva ska bekosta 
sin del i tidningen. Möjliga alternativ diskuteras. Heidi Wistrand uppdras att höra med SSPK om 
Notisbladet ingår i grundavgiften (100 kr) till SSPK, eller om avgift tillkommer per medlem för 
tidningen. Sektionen har tagit in offerter för tryck av tidning och en sammanställning av dessa 
redovisas.  
Suvi uppdras att kontakta de tryckerier som lämnat in bäst offerter för utförligare information.  
 
Nästa manusstopp NB nr 4: 10/11. Inbjudan till årsmöte ska finnas med i tidningen! 
 
Suvi lämnar mötet. 
 
§124 Ekonomi  
Aktuell ekonomisk status är: 54930,43 kr  
Heidi har återbetalat de avgifter för inställt ViltspårKM som inkommit till sektionen. 2 återbud till 
aktivitetslägret ska återbetalas (400kr). Camilla uppdras att vidarebefordra kontouppgifterna till Heidi 
som ordnar återbetalningen. 
 
§125 Fastställande av beslut om att anta SKK's anbud om fortsatt hantering av 
Pinschersektionens medlemsregister. 
Heidi har haft möte med föreningskommittén inom SSPK och fått information om hur överföringen av 
register ska genomföras, och informerar om detta vid styrelsemötet. Från och med 2015 ska 



rasklubbarna själva ansvara för sina medlemsregister. Detta har tidigare skötts genom SKK för SSPK's 
räkning. Pinschersektionen samt flera av de övriga rasklubbarna inom SSPK har för avsikt att fortsätta 
samarbetet med SKK, då det finns flera fördelar. 
 
Avtalet från SKK är påskrivet och är inskickat till SKK den 2/10, för att SKK ska kunna påbörja de 
förberedande arbetena.  
 
Styrelsen fastställer beslut om att anta SKK´s anbud om fortsatt hantering av Pinschersektionens 
medlemsregister. 
 
§126 Inkommande och utgående skrivelser  
90/2014 hundavel i teroi och praktik 
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK med erbjudande om att beställa hem boken Hundavel i teori 
och praktik till föreläsningar och eller konferenser. Klubben säljer boken och SKK står för portot. 
Åtgärd: Pinschersektionen tackar för erbjudandet.  
 
91/2014 Forskningsnyheter nr 4 SLU 
Ärende: Inkommande information från SLU med forskningsnyheter nr 4. 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/4342584574434B514A72494659/41475E4171494B5B4376
45425E4B71 
Åtgärd: Informationen läggs ut på sektionens FB sida. 
 

92/2014 FCI Judges Directory 
Ärende: Inkommande information från SSPK ang. FCI Judges Directory.  
Åtgärd: Informationen vidarebefordras till utställningskommittén samt läggs därefter till handlingarna. 
 
93/2014 Enkät mm 
Ärende: Inkommande information från medlem gällande 2010 års medlemsenkät, samt information 
om kontaktuppgifter till myndigheter.  
Åtgärd: Styrelsen tackar för underlag.  
 
94/2014 Pinscher 
Ärende: Inkommande fråga från icke medlem, med intresse för rasen. Förfrågan om var närmaste 
pinscher finns.  
Åtgärd: Sektionen hänvisar till lokalombud i närheten. 
 
95/2014 Forskningsfonden 
Ärende: Inkommande från medlem ang. upprättande av forskningsfond.  
Åtgärd: Ärendet behandlas under §130. 
 

96/2014  CS nr 4-2014 
Ärende: Inkommande protokoll CS nr 4-2014 från SKK via SSPK.  
Åtgärd: Protokollet läggs till handlingarna. 
 
97/2014 SLU forskningsnyheter nr 5 
Ärende: Inkommande från SLU, forskningsnyheter nr 5.  
Åtgärd: Länken publiceras på sektionens fb sida.  
 
98/2014 Frågor om utsällningsverksamheten Ras och specialklubbar 
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK, Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Specialklubbar 
inom SKK.  
Åtgärd: Enkäten kommer att behandlas vid SSPK's sammanträde den 5 oktober. Underlaget 
vidarebefordrat till utställningskommittén med uppdrag att ta fram förslag till svar. 
 



99/2014 Beslut från DN 
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK. Beslut från diciplinnämnden.  
Åtgärd: Inget rörande pinscher. Läggs till handlingarna. 
 
100/2014 Medlemsavgifter 2015 
Ärende: Inkommande förfrågan från SKK gällande Pinschersektionens medlemsavgifter för år 2015.  
Åtgärd: Ordförande har besvarat mailet med information om av årsmötet beslutade medlemsavgifter 
för år 2015. 
 
101/2014 Medlemslistor 
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK, Medlemslistor.  
Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av Pinscherhänvisare. 
 
102/2014 FCI Judges Directory 
Ärende: Inkommande från SKK ang. FCI Judges Directory som innehåller information om flertalet FCI-
länders utställningsdomare fungerar igen. FCI ansvarar numera själva för driften och ni hittar den på 
följande länk: www.fci-judge.org  
Åtgärd: Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
103/2014 SLU Forskningsnyheter nr 6 
Ärende: Inkommande från SLU, Forskningsnyheter nr 6  
http://www.anpdm.com/newsletterweb/434250417243435F4370434459/41475E4171494B5B4376
45425E4B71 
Åtgärd: Pernilla uppdras att lägga ut informationen på sektionens FB sida. 
 
104/2014 Angående er rasbeskrivning 
Ärende: Inkommande från icke medlem som söker hund och med intresse för rasen, med förfrågan om 
Pinscherns ungefärliga höjd och vikt.  
Åtgärd: Sekreterare har besvarat mailet 6/10-2014:  
Pinschern är en medelstor ras med en mankhöjd på ca 45-50 cm och en vikt på ca 14-20 kg.  
 
105/2014 Påminnelse! Dags för förslag till olika nomineringar 
Ärende: Inkommande från SSPK. PÅMINNELSE! Dags för förslag till olika nomineringar. SSPK önskar 
förslag senast den 31 oktober till SSPKs Uppfödarmedalj samt Förtjänsttecken och till SKKs 
Hamiltonplakett samt Förtjänsttecken.  
Åtgärd: Påminnelsen och Informationen puffas på sektionens FB sida. 
 
§127 Rapporter från kommittéer 
Utställningskommittén– har haft möte och gått igenom vad som fungrerar bra och mindre bra. Ett bra 
möte! Sektionen har fått avslag på ansökan om att anordna officell utställning i samband med 
rasspecialen 2016, trolig orsak är att ansökan är 2 år försenad. Pernilla kollar upp vad som gäller 
angående möjlighet till överklagan. 
MH-kommittén – inget att rapportera. 
Tävlingskommittén – Klubbmästerskapet i Viltspår har ställts in på grund av bristande intresse och för 
få anmälningar. De anmälda har fått tillbaka sina pengar. 
Styrelsen fastställer beslut om att ställa in klubbmästerskapet i Viltspår. 
Trivselkommittén – Aktivitetslägret var mycket lyckat, både deltagare och instruktörer var mycket 
nöjda. Redovisningen är klar. Suvi vill ha en text och bilder om lägret till artikel till Notisbladet. 
PR-kommittén – Planeringen är ingång för rasmontrar och rasparad vid Stora Stockholm/My Dog. 
Samarbete med SSPK. Pernilla raggar folk till montern och paraden. Pernilla ordnar även med 
försäljning av profilartiklar på hemsidan. 
 
§128 Avels- och mentalitetsfrågor  
SSPK anordnar avelskonferens 18/10 i Stockholm, inbjudan har puffats på sektionens fb sida och 
hemsida. 
AK-utbildning genom SKK. Linda har fått förhinder för deltagande vid SKK’s AK-utbildning. Styrelsen 



beslutar att Lisa Almqvist får ersätta Linda, AK utbildningen genomförs den 18-19/10-2014 i 
Stockholm. 
 
 
§129 Planering Årsmötet  
Heidi Wistrand har varit i kontakt med ordförande och svar inväntas. Årsmötet ska genomföras innan 
februari månads utgång och datum som kan vara aktuella är 21/2 eller 28/2 2015. Alternativa platser 
för årsmötet diskuteras. 
 
§130 Kvarstående frågor/uppföljning  
* Forskningsfonden 
Anna Hellsten har i inkommande post föreslagit till styrelsen att de pengar som avsatts i syfte att kunna 
användas vid forskningsrelaterade frågor rörande Pinscher skulle kunna förvaltas i t ex räntefonder, 
vilket är väldigt låg risk. Alternativet är att även fortsättningsvis ha dem på ett sparkonto på banken, 
vilket är tryggt men inte så bra avkastning. Avkastningen gör dock inte så stor skillnad i dagsläget, 
eftersom fonden inte är så stor. Vidare föreslås att stadgar upprättas för att forskningsfonden ska 
användas i rätt syften. Som inspiration för hur stadgar för fonder kan formuleras överlämnas 
fondstadgar från 3 olika fonder. SKK, Stockholms kennelklubb och STF. 
 
Styrelsen konstaterar att årsmötesbeslutet gällande forskningsfonden styr hur pengarna kan användas.  
 
Styrelsen tackar för information och beslutar att i dagsläget inte upprätta någon fond utan låta 
pengarna även fortsättningsvis förvaltas på sektionens konto. 
 
§131 Övriga frågor 
Aktuell medlems status: 237 aktiva medlemmar. 
 
SSPK Styrelsemöte 
Lisa Almquist rapporterar från SSPK styrelsemöte där bland annat kraven för valphänvisningen 
diskuterades, det kan vara bra att använda ordet BÖR istället för SKA. Det pratades även om att alla 
valpkullar skulle hänvisas, men att styrelsen kan besluta att inte hänvisa en kull om något är extremt 
fel.  
 
Det är generella problem med att styrelserna tappar folk. 
 
Information från föreningsgruppen inom SSPK 
Den 1/10 hade SSPKs Föreningsgrupp telefonmöte. På dagordningen stod rasklubbarnas 
medlemshantering. SSPK kommer att avtala med respektive rasklubb om i vilken frekvens 
medlemslistor ska rapporteras till SSPK samt om vilka intervaller som rasklubbarna betalar in avgiften 
för fullbetalande medlemmar till SSPK. Rutinerna kommer att dokumenteras SSPK’s medlems- 
handbok. 
 
Uppfödarregistret hos SSPK kommer att följa samma modell som för Notisbladet. Att de rasklubbar som 
önskar att SSPK samordnar registret tecknar avtal med SSPK och det kommer rent praktiskt fungera 
precis som det gör idag. Alla uppfödare måste då vara medlem i aktuell rasklubb för den ras som gäller. 
Idag kostar det 300 kr och 200 kr går till rasklubben. 100 kr har stannat hos SSPK för att täcka 
kostnaden för extra särtryck av uppfödarregister i NB nr. För de rasklubbar som önskar gå ur 
Notisbladet, kan separat prenumeration för tidningen erbjudas. 
 
Styrelsen beslutar att: medlemslistor ska rapporteras till SSPK månadsvis.  
Styrelsen beslutar att rasklubben ska betala in avgiften för fullbetalande medlemmar till SSPK 
månadsvis. 
Styrelsen ser positivt på att SSPK även fortsättningsvis samordnar uppfödarregistret, och att avtal om 
detta tecknas. Sektionen önskar dock påtala att man bör kunna bli med på uppfödarlistan när som helst 
under året och därmed synas på SSPK’s hemsida och uppfödarregister, och om så redan är fallet bör 
informationen på SSPK’s hemsida ändras då det ger vilseledande information. 



 
 
 
§132 Kommande mötesdatum 
Face-to-face möte i Västerås den 8-9 november. Mockfjärds lokaler i Västerås står till förfogande. 
 
§133 Mötet avslutas 
Heidi tackar för ett bra möte, och förklarar mötet avslutat. 
 
Vi ses på face-to-face! 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
Camilla Ahnell Lisa Almquist 
Mötessekreterare Ledamot 
 
 
Justeras: 
 
 
Heidi Wistrand 
Ordförande 
 


