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

	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  11/2014.	  §155	  -‐	  §168,	  21	  december.	  
	  
Mötets	  plats:	  Telefonmöte	  via	  Teamspeak	  
	  
Närvarande:	  Lisa	  Almquist,	  Heidi	  Wistrand,	  Pernilla	  Fahlén,	  Susanne	  Gustafsson,	  Sofia	  Skoglund	  med	  
från	  §	  159,	  Helena	  Alsbäck,	  
Ej	  närvarande:	  Linda	  Levin	  och	  Camilla	  Ahnell.	  

	  
§155	  Mötets	  öppnande	  
Heidi	  Wistrand	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§156	  Val	  av	  mötesordförande,	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  
Som	  mötesordförande	  valdes	  Heidi	  Wistrand,	  till	  protokollförare	  valdes	  Pernilla	  Fahlén	  och	  som	  
justeringsperson	  valdes	  Susanne	  Gustafsson	  att	  tillsammans	  med	  mötesordförande	  justera	  protokollet.	  
	  
§157	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen.	  
	  
§158	  Föregående	  protokoll	  
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  nr	  10,	  samt	  extrainsatt	  möte	  för	  beslut	  om	  förkortning	  har	  godkänts	  och	  
publicerats	  på	  sektionens	  hemsida.	  
	  
§159	  Notisbladet	  
Beslut	  om	  avtal	  för	  Notisbladet	  2015,	  SSPK.	  	  
Avtal	  och	  bilaga	  utskickat	  till	  styrelsen.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  ingå	  avtal	  med	  SSPK.	  	  
Manusstopp	  2015	  lika	  som	  i	  år.	  Nr	  1	  mitten	  på	  mars,	  nr	  2	  mitten	  juni,	  nr	  3	  mitten	  sep,	  nr	  4	  mitten	  nov.	  
	  
Sofia	  kommer	  in	  i	  mötet.	  
	  
§160	  Ekonomi	  
Aktuell	  ekonomisk	  status	  är:	  49105,43	  kr.	  
Anna	  Hellsten	  är	  med	  på	  mötet	  och	  redogör	  för	  statusen	  på	  ekonomin.	  Anna	  redogör	  för	  att	  hon	  håller	  
på	  att	  sammanställer	  ekonomin	  för	  att	  kunna	  redovisa	  inför	  årsmötet.	  Alla	  instruktörer	  från	  
Aktivitetslägret	  är	  betalda.	  Rosetterna	  till	  Årets	  hund	  är	  betalda.	  Foldrar	  för	  rasmontern	  till	  Stockholm	  
och	  Göteborg	  är	  betalda.	  Anna	  lämnar	  mötet.	  
	  
§161	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
	  
121/2014	  Medlemsmöte	  22/11	  SSPK	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SSPK	  ang	  Medlemsmöte	  den	  22/11	  på	  Veberöd	  Brukshundsklubb	  med	  
ämnet	  MH-‐test.	  De	  vill	  att	  vi	  lägger	  upp	  detta	  på	  hemsida.	  
Åtgärd:	  Vidarebefordra	  till	  Pernilla	  och	  hon	  uppdragas	  att	  lägga	  ut	  informationen	  på	  sektionens	  FB	  sida	  
och	  hemsida.	  
	  
122/2014	  Förkortning	  Pinschersektionen	  PS	  
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Ärende:	  Inkommande	  från	  SSK	  genom	  SSPK.	  SKK	  eftersöker	  uppgift	  om	  vilka	  förkortningar	  som	  
fastställts	  för	  rasklubbarna.	  
Åtgärd:	  Ordförande	  besvarar	  114/11-‐2014	  att	  vi	  brukar	  kalla	  oss	  för	  PS	  när	  vi	  förkortar	  
Pinschersektionen	  men	  att	  det	  i	  dagsläget	  inte	  finns	  något	  styrelsebeslut	  på	  det.	  
	  
123/2014	  Hedersuppfödargruppen	  seniorer	  
Ärende:	  SSPK	  önskar	  att	  vi	  skickar	  in	  förslag	  på	  Hedersuppfödargruppen	  seniorer.	  
Åtgärd:	  Styrelsen	  har	  skickat	  in	  förslag	  på	  uppfödare	  som	  stämmer	  in	  på	  kraven	  enligt	  statuterna.	  	  
	  
124/2014	  Brev	  från	  medlem	  	  
Ärende:	  Önskar	  hjälp	  med	  att	  få	  veta	  vad	  man	  ska	  vända	  sig	  ang	  lydnadsträning	  och	  utställning.	  
Åtgärd:	  Sektionen	  har	  skickat	  svar	  till	  medlem.	  
	  
125/2014	  Från	  SKK	  ang	  RAS	  och	  revidering	  
Ärende:	  SKK	  uppmanar	  att	  revidera	  RAS	  då	  flera	  klubbar	  inte	  gjort	  det	  på	  länge.	  SKK	  erbjuder	  även	  sin	  
hjälp	  med	  detta.	  	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrar	  detta	  till	  hela	  styrelsen	  för	  kännedom.	  
	  
126/2014	  CS	  nr	  5-‐2014	  från	  SKK	  
Ärende:	  Inkommande	  protokoll	  CS	  nr	  5-‐2014	  från	  SKK	  via	  SSPK	  
Åtgärd:	  Protokollet	  läggs	  till	  handlingarna.	  
 
127/2014	  SLU	  forskningsnyheter	  nr	  8	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SLU,	  forskningsnyheter	  nr	  8.	  
Åtgärd:	  Pernilla	  uppdras	  publiceras	  på	  sektionens	  fb	  sida.	  
	  
128/2014	  Inkommande	  från	  SLU,	  Congress	  invitation	  
Ärende:	  Inkommande	  från	  SLU,	  Congress	  invitation	  	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  styrelsen	  och	  läggs	  därefter	  till	  handlingarna.	  
	  
129/2014	  Information	  om	  utbildningsplaner	  Rallylydnad	  
	  	  Ärende:	  Inkommande	  från	  SBK	  via	  SSPK.	  SBK	  vill	  informera	  
om	  att	  det	  nu	  finns	  uppdaterade	  utbildningsplaner	  för	  
domare,	  tävlingssekreterare	  och	  skrivare	  i	  rallylydnad	  på	  
deras	  hemsida.	  	  	  	  
	  	  Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  alla	  i	  styrelsen	  för	  kännedom.	  

 

130/2014	  Utskick	  av	  fastställda	  förslag	  lydnad	  
	  	  Ärende:	  Inkommande	  från	  SBK	  via	  SSPK.	  Utskick	  av	  
fastställda	  förslag	  framkomna	  under	  
regelrevideringskonferensen	  i	  lydnad.	  	  	  Bifogat	  finner	  vi	  ett	  
antal	  dokument	  som	  innehåller	  fastställda	  förslag	  
framkomna	  under	  regelrevideringskonferensen	  i	  lydnad.	  	  	  Vi	  
ombeds	  att	  komma	  in	  med	  svar	  och	  synpunkter	  på	  dessa	  till	  
SBK:s	  kansli	  senast	  den	  25/1	  2015.	  
	  	  Åtgärd:	  Bifogat	  till	  alla	  i	  styrelsen	  för	  kännedom	  och	  för	  
vidare	  diskussion.	  

 

	  
§162	  Rapporter	  från	  kommittéer	  
Utställningskommittén–Dispens	  för	  anordnande	  av	  officiell	  utställning	  vid	  Mälarpinschern	  2015	  är	  ej	  
beviljat.	  Mälarpinschern	  2015	  kommer	  att	  bli	  inofficiell.	  Vi	  har	  inte	  fått	  svar	  på	  vår	  ansökan	  om	  dispens	  
för	  2016.	  Planeringen	  för	  2015	  fortlöper	  och	  domare	  samt	  ringsekreterare	  är	  klart.	  	  	  
MH-‐kommittén	  –	  Medlemmar	  har	  tillfrågats	  via	  FB	  om	  var	  de	  önskar	  att	  sektionen	  anordnar	  MH	  under	  
2016,	  de	  svar	  som	  inkommit	  pekar	  på	  att	  intresset	  är	  störst	  kring	  Mälardalen.	  Förfrågan	  om	  
arrangerande	  av	  MH	  hösten	  2015	  har	  skickats	  till	  Örebro	  BK.	  Tävlingskommittén	  –	  Årets	  hundtävlingar	  
sista	  datum	  för	  deltagande	  18	  januari.	  Inkommit	  synpunkter	  från	  referensgrupp,	  vilket	  medfört	  
revideringar.	  Statuterna	  är	  under	  omarbetning.	  Fått	  svar	  av	  de	  som	  har	  vart	  med	  och	  hjälpt	  till	  ang	  de	  
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nya	  statuterna.	  Elin,	  Sofia	  och	  Ulla-‐Britt	  kommer	  att	  räkna	  resultaten.	  	  Medlemmarna	  uppskattade	  att	  få	  
vara	  delaktiga	  och	  hjälpa	  till.	  Rosetterna	  är	  levererade	  till	  Pernilla.	  
Trivselkommittén – Planering av årsmötet pågår med Dvärgpinscherklubben. 
PR-kommittén – Rasmontern	  i	  Stockholm	  gick	  bra.	  Vi	  hade	  många	  besökare	  och	  många	  som	  ville	  ställa	  
frågor.	  I	  montern	  hade	  vi	  informationsfoldrar	  och	  listor	  på	  aktuella	  uppfödare	  från	  SSPK.	  	  Skicka	  med	  
foldrarna	  som	  blev	  kvar	  med	  Erica	  om	  det	  går	  till	  MyDog.	  En	  kostnad	  vi	  får	  räkna	  med	  varje	  år.	  Är	  tryck	  
av	  foldrar.	  Skickat	  ut	  förfrågan	  på	  sponsring	  under	  2015.	  	  
	  
Sponsring	  -‐	  Skickat	  ut	  förfrågan	  på	  sponsring	  under	  2015.	  Robin´s	  VVS	  vill	  sponsra	  med	  2000	  kr	  för	  
2015.	  Vi	  har	  även	  fått	  svar	  av	  några	  andra	  intressenter.	  
 
§163 Avels- och mentalitetsfrågor 
Lisa	  anmäld	  till	  AK	  utbildning	  21-‐22	  mars.	  Sofia	  kommer	  att	  bidra	  med	  statistik	  för	  
årsmöteshandlingarna.	  	  
	  
§164 Planering Årsmötet 
Årsmöte,	  28	  februari,	  Täby	  galopp.	  Inbjudan	  har	  publicerats	  på	  hemsida	  och	  på	  sektionens	  
Facebook.	  Klart	  med	  föreläsning	  från	  Royal	  Canin	  kl	  14.	  
Tema:	  	  
Näringslära	  från	  dräktighet	  tik	  till	  tillväxt	  valp	  
Föreläsare:	  Mia	  Umaerus	  Kempe	  
	  	  
Lisa	  har	  haft	  kontakt	  med	  Maj	  på	  DP-‐klubben,	  planeringen	  pågår.	  	  
Valberedningen	  är	  tillfrågade	  att	  leta	  efter	  nya	  som	  kan	  vara	  med	  i	  styrelsen.	  	  
Inbjudan	  finns	  med	  i	  notisbladet.	  
	  
§165	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
*	  Organisationsnummer	  
Linda	  har	  skickat	  in	  ansökan	  om	  organisationsnummer	  för	  ideell	  förening/Pinschersektionen	  till	  
Skatteverket.	  Det	  kan	  ta	  tid	  innan	  ärendet	  behandlas.	  Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  
	  
§166	  Övriga	  frågor	  
Aktuell	  medlems	  status:	  242	  aktiva	  medlemmar.	  
	  
Kondoleanser	  för	  Pinschersektionen	  betydelsefull	  persons	  bortgång.	  Skicka	  blomma	  till	  Christer	  Carle	  
pga	  Emma	  Carles	  bortgång.	  Heidi	  ansvarar	  för	  att	  det	  sker	  skyndsamt.	  	  
	  
Skicka	  ut	  förfrågan	  till	  alla	  i	  kommittéer	  om	  fortsatt	  arbete	  under	  2015.	  Detta	  ska	  skickas	  ut	  till	  alla	  I	  
kommittéerna.	  Heidi	  kommer	  att	  skicka	  ut	  det.	  
	  
Semesteruppehåll	  till	  5	  jan,	  det	  avser	  hemsida	  och	  FB,	  sekreterare	  och	  valphänvisningen	  efter	  helgerna.	  
Så	  vi	  hörs	  igen	  efter	  nyår.	  	  
	  
	  
§148	  Kommande	  mötesdatum	  
Möte	  nr	  12	  för	  genomgång	  av	  årsmöteshandlingar,	  inkomna	  motioner	  samt	  beslut	  om	  statuter	  planeras	  
till	  den	  25	  januari	  kl.	  10.00.	  
	  
§149	  Mötet	  avslutas	  
Heidi	  tackade	  för	  ett	  bra	  möte,	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	   Justeras:	  
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Pernilla	  Fahlén	   Susanne	  Gustafsson	  
Mötessekreterare	   Ledamot	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Heidi	  Wistrand	  
Mötesordförande	  
	  

	  


