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Pinschersektionen 

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

 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 10/2014. §134 - §149, 9 november. 
 
Mötets plats: Face-to-facemöte i Västerås 
 
Närvarande: Lisa Almquist, Heidi Wistrand, Pernilla Fahlén, Susanne Gustafsson, Sofia Skoglund 
Ej närvarande: Helena Alsbäck, Linda Levin och Camilla Ahnell. 

 

§134 Mötets öppnande 

Heidi Wistrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§135 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 
Som mötesordförande valdes Sofia Skoglund, till protokollförare valdes Heidi Wistrand och som 
justeringsperson valdes Susanne Gustafsson att tillsammans med mötesordförande justera protokollet. 
 
§136 Fastställande av dagordning 
Mötet fastslog dagordningen. 
 
§137 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 9, extrainsatt styrelsemöte samt AU möte 2 har godkänts och publicerats 
på sektionens hemsida. 
 
§138 Fastställande av beslut om fullmakt samt adjungerande av kassörsuppdrag, enl. AU möte 2 
Av personliga skäl tar kassör Linda Levin en paus från kassörsuppdraget. Anna Hellsten har tillfrågats 
och tackat ja till att sköta den löpande bokföringen för Pinschersektionens räkning. 
AU har beslutat att adjungera Anna Hellsten att tills vidare sköta den löpande bokföringen. AU har även 
beslutat att ge Anna Hellsten fullmakt och tillträde till sektionens bankkonto för att kunna sköta 
räkenskaperna. 
 
Styrelsen beslutar att fastställa beslut om fullmakt samt adjungerande av kassörsuppdrag, i enlighet 
med AU möte nr 2. 
 
§139 Notisbladet 
Redaktionsgruppen inom SSPK kommer att träffas den 29/11 för att diskutera samarbetsformer kring 
Notisbladets framtid. Nästa manusstopp NB nr 4: 10/11. Inbjudan till årsmötet kommer att finnas med i 
tidningen. 
 
§140 Ekonomi 
Aktuell ekonomisk status är: 56.900 kr. 
Pernilla har köpt in förstahjälpenkudde avsedd för sektionens arrangemang. Pernilla uppdras att 
skicka kvittot till kassörsmailen för ersättning. 
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§141 Medlemsregister SHU 
Heidi har haft kontakt med Svensk hundungdom samt skrivit under avtalet för fortsatt hantering av 
sektionens medlemsregister avseende ungdomsmedlemmarna. Styrelsen fastställer beslut om att anta 
SHU’s anbud om fortsatt hantering av Pinschersektionens medlemsregister avseende 
ungdomsmedlemmar. 
 
§142 Inkommande och utgående skrivelser 
106/2014 Protokoll från SSPK nr 4 & 5 
Ärende: Inkommande protokoll nr 4 & 5 från SSPK. 
Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen för kännedom. 
 
107/2014 Motioner till kennelfullmäktige 
Ärende: Sektionen ges möjlighet att inkomma med förslag till motioner till SKK’s kennelfullmäktige. 
Dessa ska vara inkomna senast 31 december till SSPK. 
Åtgärd: Sektionen tackar för informationen. 
 
108/2014 Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015 
Ärende: SKK’s Avelskommitté (AK) planerar en temautbildning för avelsfunktionärer. Utbildningen 
kommer att gå av stapeln 21-22 mars 2015 i Stockholmsområdet. Ämnet för temautbildningen är 
”Utvärdering av RAS och hälsoprogram, hur gör man?”. Närmare information kommer att publiceras på 
www.skk.se samt skickas till klubben vid ett senare tillfälle. 
Åtgärd: Styrelsen beslutar att skicka anmälan samt ta med kostnaden 1800 kr i rambudget för 2015. 
Lisa Almquist uppdras att skicka in anmälan. 
 
109/2014 Information om DNA tester från SKK/AK  
Ärende: Inkommande från SKK/AK. Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund 
ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten av dessa 
tester kan vara svårt. Även om gentester som verktyg i avelsarbetet medför nya möjligheter, skapar de 
också frågeställningar och utmaningar. Att ett test finns tillgängligt innebär inte automatiskt att det är 
lämpligt att använda, eller att det är tillförlitligt för den aktuella hundrasen. 
 
I slutet av artikeln finns även ett generellt policyuttalande från kommittén. Sprid gärna informationen i 
dokumentet via era webbplatser och/eller klubbtidningar. Dokumentet kommer även att publiceras i 
Hundsport Special nr 1/2015. 
Åtgärd: Pernilla uppdras att lägga ut informationen på sektionens FB sida. 
 
110/2014 Deadline för Notisbladet från SSPK 
Ärende: Inkommande från Notisbladets redaktionsgrupp via SSPK, med information om ändrad 
deadline för Notisbladet nr 4. Ny deadline är den 10 november.  
Åtgärd: Sektionen tackar informationen och vidarebefordrar info till redaktör Suvi Andersson. 
 
111/2014 Beslut från DN 
Ärende: Inkommande från SKK/DN, inget rörande Pinscher. 
Åtgärd: Läggs till handlingarna. 
 
112/2014 Nyhetsbrev från SKK’s utställningskommitté 
Ärende: Inkommande nyhetsbrev från SKKs Utställningskommitté oktober 2014. 
Åtgärd: Pernilla uppdras att lägga ut info på Facebook. 
 
113/2014 Inkommande protokoll 6, samt AU från SSPK. 
Ärende: Inkommande protokoll nr 6 samt från AU från SSPK. 
Åtgärd: Vidarebefordrat till styrelsen och läggs därefter till handlingarna. 
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114/2014 Förslag till uppfödarmedalj för uppfödarmedalj. 
Ärende: Inkommande förslag från medlem gällande nominering till SSPKS uppfödarmedalj (pinscher). 
Åtgärd: Pinschersektionen bekräftar att vi mottagit förslaget. Förslaget behandlat vid extrainsatt 
styrelsemöte den 26/10-2014. 
 
115/2014 Inkommande från medlem angående frågor rörande Årets Hund statuterna. 
Ärende: Inkommande från medlem angående frågor rörande Årets Hund statuter för valp. 
Åtgärd: Vidarebefordrat till tävlingskommittén för åtgärd. 
 
116/2014 Medlemslistor 
Ärende: Inkommande från SKK via SSPK, medlemslistor. 
Åtgärd: Vidarebefordrat till Pernilla i egenskap av pinscherhänvisare. 
 
117/2014 Inkommande frågor från medlem ang avelsföbud. 
Ärende: Inkommande frågor från medlem som undrar om de sjukdomar som finns omnämnda på 
sektionens hemsida kan ge avelsförbud. 
Åtgärd: Styrelsen hänvisar till information i SKKs grundregler. Där finns skrivningar som berör 
avelsetik och uppfödaretik samt regler kring försäljning, leverans och överlåtelse av hundar. 
Svenska Kennelklubbens grundregler är en av organisationens allra viktigaste handlingar. 
Grundreglerna slår inledningsvis fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och 
andra djur väl. Här finns också övergripande bestämmelser för hur avel och uppfödning ska bedrivas i 
Sverige. 
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Grundregler-SKK-2014-S7.pdf  
Se framförallt paragraf 2:3. 
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/registreringsregler_R42.pdf 
 
Pernilla uppdras att besvara medlem. 
 
118/2014 Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 
Åtgärd: Se 108/2014. 
 
119/2014 SLU Forskningsnyheter nr 7 
Ärende: Inkommande från SLU, Forskningsnyheter nr 7 
Åtgärd: Pernilla uppdras att lägga ut informationen på sektionens FB sida. 
 
120/2014 Auktorisation exteriördomare 
Ärende: Inkommande från SSPK gällande nya auktoriserade extriördomare. SSPK-raser, inget rörande 
pinscher. 
Åtgärd: Läggs till handlingarna. 
 
§143 Rapporter från kommittéer 
Utställningskommittén–MP 2015, Pernilla har skickat in en överklagan till SSPK för vidarebefordran till 
SKK om att få anordna Mälarpinschern 2015 med officiell status. Sektionen har tidigare fått svar att vi 
ansökt om dispensen för sent. Dispensansökan för att få anordna MP officiellt för 2016 har skickats till 
SSPK. Sektionen har ännu inte fått någon återkoppling. Planeringen för MP 2015 fortlöper och ett möte 
med övriga SSPK raser (utom Affenpinscher) är inbokat. 
MH-kommittén – Medlemmarna ska tillfrågas via enkät på FB för att undersöka intresset kring ett MH 
2015, samt i vilken region av Sverige intresset är störst. MH planeras till hösten 2015.  
Pernilla uppdras att lägga ut förfrågan på sektionens Facebook sida. 
Tävlingskommittén – Styrelsen kommer att gå igenom förslag till reviderade statuter för Årets hund 
tävlingar. Förfrågan om att ingå i en referensgrupp för att tycka till om dessa kommer att skickas ut till 
ett antal medlemmar som besitter kunskap och erfarenhet inom tävlingskategorierna. Målet är att 
besluta om de nya statuterna inför tävlingsperioden 2015. 
Trivselkommittén – Planering av årsmötet pågår. 
PR-kommittén – Offertförfrågan har skickats till tryckeri ang. tryck av fler informationsfoldrar till 
rasmontrarna. Pinscher kommer att vara representerad under rasparaden på Stora Stockholm. Arbetet 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Grundregler-SKK-2014-S7.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/registreringsregler_R42.pdf
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pågår för att lösa samordningen kring rasmontrarna. Pernilla informerar att vi fått förslag från Royal 
Canin ang. sponsring för kommande tvåårsperiod. Styrelsen beslutar att anta Royal Canins anbud om 
sponsoravtal för perioden 2015-01-01-2016-12-31. 
 
§144 Avels- och mentalitetsfrågor 
Lisa rapporterar från SKK’s AK utbildning som genomfördes den 18-19/10-2014 i Stockholm. Vad är 
avelsfunktionärens roll som förtroendevald i Avelskommittén? Punkter som behandlades var bland 
annat arbetet med RAS, hur man kan tillvara på hela populationen i avelsarbetet med hänsyn till SKK’s 
grundregler, genetikens grunder samt hur man kan sprida den genetiska variationen. 
 
Arbetet med RAS fortgår, men kommer tyvärr inte att bli klart under 2014. Styrelsen diskuterar 
behovet av att återinföra avels- och mentalitetskommittén under nästkommande mandatperiod. 
 
§145 Planering Årsmötet 
Årsmötet är planerat till den 28 februari på Täby galopp. Arrangemanget samordnas med 
dvärgpinscherklubben. Inbjudan till årsmötet kommer att finnas med i Notisbladet och publiceras på 
sektionens hemsida samt Facebook sida. En föreläsning, fika lunch och mingel planeras i anslutning till 
årsmötet i samarbete med dvärgpinscherklubben. 
 
§146 Kvarstående frågor/uppföljning 
* Organisationsnummer 
Linda har skickat in ansökan om organisationsnummer för ideell förening/Pinschersektionen till 
Skatteverket. Det kan ta tid innan ärendet behandlas.  
 
§147 Övriga frågor 
Aktuell medlems status: 240 aktiva medlemmar. 
 
§148 Kommande mötesdatum 
Möte nr 11 planeras till den 21 december kl 10.00. Anna Hellsten bjuds in till mötet för att redogöra för 
ekonomin inför årsmötet. 
 
Möte nr 12 för genomgång av årsmöteshandlingar, inkomna motioner samt beslut om statuter planeras 
till den 25 januari kl. 10.00. 
 
§149 Mötet avslutas 
Sofia tackade för ett bra möte, och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
Heidi Wistrand Susanne Gustafsson 
Mötessekreterare Ledamot 
 
 
Justeras: 
 
 
Sofia Skoglund 
Mötesordförande 
 

 


