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

	  
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  8/2014.	  §	  104	  -‐	  §	  118,	  8	  september	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte	  	  
	  
Närvarande:	  Heidi	  Wistrand,	  Pernilla	  Fahlén,	  Lisa	  Almquist,	  Helena	  Alsbäck.	  	  
Ej	  närvarande:	  Sofia	  Skoglund,	  Linda	  Levin,	  Camilla	  Ahnell,	  Susanne	  Gustafsson	  
	  
§104	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§105	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  	  
Som	  sekreterare	  till	  dagens	  möte	  valdes	  Pernilla	  Fahlén,	  Helena	  Alsbäck	  valdes	  att	  tillsammans	  
med	  mötesordförande	  justera	  protokollet.	  	  
	  
§106	  Fastställande	  av	  dagordning	  	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen.	  
	  	  
§107	  Föregående	  protokoll	  	  
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  nr	  7	  har	  godkänts	  och	  publicerats	  på	  sektionens	  hemsida.	  
	  
§108	  Ekonomi	  	  
Aktuell	  ekonomisk	  status	  är	  55	  933,43	  kr.	  	  
Halvårsrapport	  är	  klar	  och	  skickad	  till	  revisorn.	  
Försäljning	  av	  profilartiklar:	  3260	  kr.	  
	  
§109	  Beslut	  om	  omfördelning	  av	  medel	  i	  budget	  
Aktivitet	  MH	  i	  höst	  ställs	  in.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  omfördela	  2000	  kr	  till	  
Medlemsaktivitet/Aktivitetslägret.	  
	  
§	  110	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  	  
	  78/2014	  Årets	  hund	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  medlem	  med	  frågor	  kring	  reglerna	  för	  årets	  hund-‐tävlingen	  för	  valp.	  	  
Åtgärd:	  Sekreterare	  har	  besvarat	  mailet.	  
	  
79/2014	  SSPK's	  styrelsemöte	  	  	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK.	  Dagordning	  samt	  önskemål	  om	  redogörelse	  gällande	  pinschersektionens	  arbete.	  	  
Åtgärd:	  Ordförande	  har	  besvarat	  mail	  och	  skickat	  en	  redogörelse	  av	  pinschersektionens	  arbete.	  
	  
80/2014	  Icke	  hänvisning	  	  	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SKK	  via	  SSPK,	  Icke	  hänvisning.	  	  
Åtgärd:	  Läggs	  till	  handlingarna,	  inget	  gällande	  Pinscher.	  
	  
81/2014	  Medlemslistor	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK,	  Medlemslistor.	  	  
Åtgärd:	  Skickat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  Pinscherhänvisare.	  



	  
82/2014	  Draghundssektion	  
Ärende:	  Fråga	  från	  medlem	  ang.	  om	  klubben	  har	  någon	  draghundssektion	  så	  man	  kan	  få	  licens	  genom	  klubben.	  	  
Åtgärd:	  Medlems	  besvarad	  med	  att	  klubben	  tyvärr	  inte	  har	  någon	  draghundskommitté	  samt	  att	  om	  det	  är	  något	  
klubben	  kan	  hjälpa	  till	  med	  så	  kan	  medlem	  gärna	  informera	  oss	  om	  vad	  vi	  kan	  göra.	  
	  
83/2014	  Nomineringar	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK	  med	  uppmaning	  om	  att	  senast	  den	  31	  oktober	  lämna	  nominering	  till	  SSPKs	  
Uppfödarmedalj	  samt	  Förtjänsttecken	  och	  till	  SKKs	  Hamiltonplakett	  samt	  Förtjänsttecken.	  	  
Åtgärd:	  vidarebefordrat	  till	  samtliga	  i	  styrelsen.	  Medlemmar	  ska	  informeras	  via	  hemsida	  och	  fb	  om	  att	  de	  kan	  
lämna	  in	  nomineringar.	  
	  
84/2014	  Ögonlysning	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  medlem	  med	  förfrågan	  om	  bidrag	  till	  ögonlysning	  av	  äldre	  hund	  finns	  kvar,	  samt	  från	  
vilken	  ålder	  det	  gäller?	  	  
Åtgärd:	  Medlem	  besvarad	  med	  att	  det	  stämmer	  att	  klubben	  betalar	  ersättning	  för	  halva	  kostnaden	  för	  ögonlysning	  
av	  pinschrar	  fyllda	  7	  år	  och	  äldre,	  allt	  enligt	  årsmötesbeslut	  9/2-‐2014.	  (Testperioden	  har	  med	  andra	  ord	  förlängts	  
för	  detta).	  
	  
85/2014	  Rasmonter	  SKK	  	  
Ärende:	  SKK	  bjuder	  in	  till	  att	  delta	  med	  monter	  i	  rastorget	  och	  i	  rasparad	  på	  årets	  upplaga	  av	  Stockholms	  
Hundmässa.	  
Åtgärd:	  Styrelsen	  tackar	  ja	  till	  samarbete.	  SSPK	  bokar	  monter	  
	  	  
86/2014	  Länsklubbsutställningar	  	  
Ärende:	  SSPK	  vidarebefordrar	  information	  från	  SKK	  angående	  länsklubbsutställningar	  2017.	  
Åtgärd:	  Skickat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  sammankallande	  utställningskommittén	  
	  
87/2014	  Inbjudan	  till	  avelskonferens	  	  
Ärende:	  SSPK	  önskar	  publicera	  inbjudan	  till	  avelskonferens	  på	  Pinschersektionens	  hemsida.	  	  
Åtgärd:	  Inbjudan	  har	  publicerats	  på	  hemsida	  och	  på	  sektionens	  FB	  sida.	  
	  
88/2014	  Uppsägning	  från	  kommitté	  inom	  SSPK	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK	  med	  information	  om	  att	  Malin	  Gabrielsson	  Ekelund	  avsäger	  sig	  sitt	  uppdrag	  inom	  
domarutställningskommittén	  inom	  SSPK	  från	  och	  med	  2015.	  	  
Åtgärd:	  Pinschersektionen	  tackar	  för	  information.	  
	  
89/2014	  Medlemslistor	  	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK,	  Medlemslistor.	  	  
Åtgärd:	  Skickat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  Pinscherhänvisare.	  
	  
	  
§111	  Ansökan	  om	  organisationsnummer	  hos	  Skatteverket	  
Då	  Pinschersektionen	  är	  egen	  juridisk	  person	  ska	  eget	  organisationsnummer	  finnas	  inom	  
rasklubben.	  Linda	  Levin	  i	  egenskap	  av	  firmatecknare	  uppdras	  att	  ansöka	  om	  
organisationsnummer.	  
	  
§112	  Rapporter	  från	  kommittéer	  	  
Utställningskommitté:	  Redogörelsen	  av	  Mälarpinschern	  är	  på	  gång.	  Mälarpinschern	  gick	  med	  
4786	  kr	  i	  vinst.	  Ansökan	  om	  dispens	  för	  anordnande	  av	  Mälarpinschern	  med	  officiell	  status	  har	  
skickats	  till	  SSPK	  gällande	  2015	  i	  Vadstena.	  Ansökan	  om	  officiell	  utställning	  för	  2017	  kommer	  
att	  skickas	  in	  före	  1	  oktober	  2015.	  	  
 
MH-‐kommitté:	  Inget	  att	  rapportera	  
	  
Tävlingskommitté:	  KM	  i	  viltspår	  4	  oktober.	  Bordläggs.	  



	  
Trivselkommittén:	  Planeringen	  med	  Aktivitetslägret	  pågår.	  Budgeten	  ska	  göras	  klart.	  Ändra	  lite	  
info	  på	  hemsidan.	  PM	  ska	  skickas	  ut	  via	  mail,	  på	  hemsidan	  och	  på	  FB.	  
	  
PR-‐kommittén:	  En	  beställningsmall	  för	  pinschershoppen	  håller	  på	  att	  tas	  fram.	  Vi	  har	  80	  kassar	  
kvar	  och	  75	  nummerlappshållare.	  Vi	  har	  även	  deltagarrosetter	  och	  CK-‐rosetter	  kvar	  till	  nästa	  
år.	  Planeringen	  för	  rasmontrarna	  och	  rasparaden	  planeras	  för	  fullt.	  Årets	  tema	  är	  sent	  1800-‐
tal.	  
	  
§113	  Avels	  och	  mentalitesfrågor	  
AK-‐utbildning	  18-‐19	  oktober.	  Linda	  har	  fått	  förhinder	  och	  kan	  inte	  åka.	  Sofia	  ska	  kolla	  om	  hon	  
kan	  gå.	  	  
Gällande	  RAS	  har	  Christer	  Carle	  varit	  behjälplig	  med	  källdata.	  Det	  har	  vart	  svårt	  att	  hitta	  
källdata	  sedan	  tidigare.	  Christer	  Carle	  har	  sammaställt	  och	  ordnat	  med	  det.	  Tack	  för	  hjälpen.	  
Vaccinationskomplikationer	  info	  kommer	  att	  komma	  i	  nästa	  Notisblad.	  Vikten	  av	  att	  informera	  
Läkemedelsverket	  vid	  reaktion.	  	  
	  
§114	  Notisbladet	  	  	  
Manusstopp	  till	  redaktionen,	  för	  Notisbladet	  nummer	  3	  är	  den	  140908.	  	  
	  
§115	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  	  
Forskningsfond	  –	  tas	  vid	  nästa	  möte.	  	  
	  
§116	  Övriga	  frågor	  	  
Antal	  medlemmar	  är	  vid	  dagens	  möte	  var	  240st	  aktiva.	  
	  
§117	  Kommande	  mötesdatum	  	  
Telefonmöte	  måndagen	  den	  6	  oktober	  kl.19.00.	  	  
	  
§118	  Mötets	  avslutande	  	  
Heidi	  tackade	  för	  ett	  trevligt	  möte	  och	  förklarade	  därefter	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  
	  
Pernilla	  Fahlén	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Justeras:	   Justeras:	  	  
	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	  	   Helena	  Alsbäck	  
Ordförande	   Vice	  ordförande	  


