
Pinschersektionen	  
Postadress:	  Pinschersektionen	  c/o	  Carina	  Jacobsson,	  Polygonvägen	  13,	  175	  46	  
Järfälla	  
	  

	  
Protokoll	  fört	  vid	  Styrelsemöte	  nr	  4	  19/4	  2015	  	  
	  
Mötets	  plats:	  Face-‐to-‐face	  möte	  Strängnäs	  
	  
Närvarande:	  Pernilla	  Fahlén,	  Lisa	  Almquist,	  Carina	  Jacobsson,	  Bodo	  Bäckmo,	  Christer	  
Carle,	  Joakim	  Falk,	  	  
Ej	  närvarande:	  Cathrine	  Eklöf,	  Johanna	  Rappe	  
	  
§40	  Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  Pernilla	  Fahlén	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§41	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsperson	  	  
Som	  justeringsperson	  valdes	  Joakim	  Falk	  att	  tillsammans	  med	  ordförande	  justera	  
protokollet.	  Som	  protokollförare	  valdes	  Lisa	  Almquist.	  	  
	  
§42	  Fastställande	  av	  dagordning	  	  
Mötet	  fastslog	  dagordningen	  utan	  tillägg.	  	  
	  
§43	  Föregående	  protokoll	  	  
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  nr	  3	  har	  godkänts	  och	  publicerats	  på	  sektionens	  hemsida.	  	  
	  
§44	  Ekonomi	  
Aktuellt	  saldo	  60	  094,93	  kr.	  Årsmöte	  och	  årets	  hund	  inte	  utbetalade	  ännu,	  Christer	  och	  
Pernilla	  har	  nu	  fått	  inloggningsuppgifter	  för	  Nordea.	  Vi	  har	  via	  Linda	  Levin	  fått	  veta	  att	  
inskickning	  om	  vårt	  organisationsnummer	  troligtvis	  skett	  via	  skatteverkets	  hemsida,	  
Christer	  undersöker	  saken	  vidare	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer	  med	  vår	  ansökan.	  	  
	  
§45	  Inkommande	  och	  utgående	  skrivelser	  
	  
41/2015	  Nyhetsbrev	  från	  SKKs	  Utbildningskommitté	  –	  nr	  1	  2015	  
Ärende:	  Inkommande	  nyhetsbrev	  från	  SKKs	  Utställningskommitté	  mars	  2015.	  	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  sammankallade	  i	  
Utställningskommittén.	  .	  
	  
42/2015	  Inkommande	  protokoll	  från	  CS	  nr	  1	  2015	  
Ärende:	  Inkommande	  protokoll	  från	  CS	  nr	  1-‐2015	  från	  SKK	  via	  SSPK	  .	  
Åtgärd:	  Protokollet	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
43/2015	  Information	  
Ärende:	  SSPKs	  styrelse	  efterfrågar	  uppdaterad	  information	  från	  klubben	  till	  deras	  
styrelsemöte.	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  som	  ordförande.	  



	  
44/2015	  BPH-‐material	  för	  fri	  publicering	  på	  webb	  och	  i	  klubb	  
Ärende:	  Information	  från	  SSPK	  om	  BPH	  att	  lägga	  ut	  på	  hemsida	  och	  facebook.	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  webbmaster.	  	  
	  
45/2015	  Protokoll	  från	  SSPK	  
Ärende:	  Inkommande	  protokoll	  nr	  1	  och	  2	  samt	  AU	  1	  och	  2	  från	  SSPK.	  
Åtgärd:	  Styrelsen	  tackar	  för	  informationen.	  Vidarebefordrat	  till	  alla	  i	  styrelsen	  för	  
kännedom.	  
	  
46/2015	  Protokoll	  
Ärende:	  Inkommande	  protokoll	  nr	  3	  från	  SSPK.	  	  
Åtgärd:	  Styrelsen	  tackar	  för	  informationen.	  Vidarebefordrat	  till	  alla	  i	  styrelsen	  för	  
kännedom.	  
	  
47/2015	  Forskningsnyheter	  från	  SLU	  
Ärende:	  Forskningsheter	  från	  SLU.	  
Åtgärd:	  Pernilla	  uppdras	  publicera	  detta	  på	  sektionens	  facebook	  sida.	  
	  
48/2015	  Nyhetsbrev	  från	  SKK	  
Ärende:	  Inkommande	  nyhetsbrev	  från	  SKK	  till	  de	  som	  hanterar	  medlemskap	  i	  klubben.	  	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  Pernilla	  i	  egenskap	  av	  medlemshanterare.	  
	  
49/2015	  Dagordning	  från	  SSPK	  
Ärende:	  Dagordning	  från	  SSPK	  samt	  förfrågan	  om	  vad	  vi	  gör	  i	  rasklubben.	  
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  ordförande.	  
	  
50/2015	  Protokoll	  från	  SSPK	  
Ärende:	  Inkommande	  protokoll	  nr	  4	  från	  SSPK.	  
Åtgärd:	  Styrelsen	  tackar	  för	  informationen.	  Vidarebefordrat	  till	  alla	  i	  styrelsen	  för	  
kännedom.	  
	  
51/2015	  Beslut	  om	  tävlingsförbud	  
Ärende:	  En person, Sören Mulvad Johansen, har förut inte fått anmäla, föra eller 
framföra hund på utställning, prov eller tävling. Han har nu fått sitt ärende omprövat 
och fått det förkortat till 6 månader, till 2015-04-10. 
Åtgärd:	  Vidarebefordrat	  till	  samtliga	  i	  styrelsen	  samt	  att	  de	  i	  egenskap	  av	  
sammankallande	  kan	  föra	  det	  vidare	  till	  sina	  kommittéer.	  	  
	  
52/2015	  Fråga	  om	  bild	  
Ärende:	  Förfrågan	  från	  Härliga	  Hund	  om	  användandet	  av	  en	  bild	  på	  vår	  hemsida.	  
Åtgärd:	  Fotograf	  kontaktad	  och	  härliga	  hund	  besvaras	  att	  det	  enligt	  fotografen	  är	  okej	  
att	  använda	  bild	  så	  länge	  det	  publiceras	  vem	  fotografen	  är.	  
	  
53/2015	  KM	  Viltspår	  och	  Mälarpinschern?	  
Ämne:	  Förfrågan	  från	  medlem	  som	  undrar	  om	  hon	  kan	  delta	  på	  KM	  i	  viltspår	  samt	  
Mälarpinschern	  med	  en	  hund	  som	  hon	  under	  ett	  par	  månader	  passar,	  där	  hundens	  
riktiga	  ägare	  ej	  är	  medlem	  i	  pinschersektionen.	  



Åtgärd:	  Medlem	  besvaras	  att	  ägaren	  måste	  vara	  medlem	  i	  PS	  samt	  även	  stå	  som	  ägare	  i	  
anmälan	  för	  hunden	  till	  dessa	  evenemang.	  	  
	  
§46	  Rapporter	  från	  kommittéer	  	  
	  
Utställningskommittén:	  Inbjudan	  ligger	  uppe	  på	  hemsida	  och	  har	  legat	  uppe	  på	  vår	  
facebooksida.	  De	  som	  vill	  anmäla	  sig	  till	  agility,	  rallylydnad	  och	  lydnad	  får	  anmäla	  sig	  via	  
dvärgschnauzerringens	  hemsida.	  Pusha	  på	  anmälan	  på	  facebook.	  Pernilla	  undrar	  vilka	  
som	  tänkte	  sig	  åka	  med	  ner.	  På	  lördag	  kväll	  hålls	  en	  gemensam	  middag	  med	  aktivitet,	  
man	  anmäler	  sig	  direkt	  till	  Vadstena	  Camping.	  Vi	  har	  Royal	  som	  huvudsponsor	  men	  har	  
även	  fått	  med	  Arken	  Zoo	  på	  tåget.	  
	  
Avelskommitteen:	  Vi	  har	  börjat	  titta	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  rasen	  och	  vad	  vi	  kan	  dra	  för	  
slutsatser	  och	  hur	  kan	  vi	  införliva	  det	  i	  RAS.	  Vi	  gick	  igenom	  lite	  statistik	  under	  face-‐to-‐
face	  mötet	  och	  pratar	  om	  hur	  vi	  ska	  lägga	  upp	  vårt	  arbeta	  i	  fortsättningen.	  	  
	  
Tävlingskommittén:	  Inbjudan	  ligger	  ute.	  Johanna	  håller	  på	  med	  budget.	  Domaren	  har	  
fått	  information	  utmed	  vägen.	  Vi	  bjuder	  på	  korv	  med	  bröd,	  finns	  ställe	  med	  tak	  att	  vara.	  
Cina	  uppdras	  ordna	  med	  korv	  med	  bröd.	  3	  championatrosetter	  finns,	  resten	  av	  
rosetterna	  beställer	  Pernilla.	  Lisa	  uppdras	  att	  göra	  ett	  diplom	  för	  de	  godkända	  hundarna	  
i	  anlagsklass.	  Puffa	  för	  arrangemanget	  på	  både	  hemsida	  och	  facebookgrupp!	  
	  
MH-‐kommittén:	  Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  
	  
PR-‐kommittén:	  Några	  som	  handlar	  via	  webbsidan	  lite	  då	  och	  då.	  Har	  en	  del	  saker	  kvar.	  
Vi	  bör	  ta	  med	  oss	  en	  del	  till	  både	  KM	  i	  Viltspår	  och	  Mälarpinschern.	  
	  
Trivselkommittén:	  Börja	  fundera	  på	  årsmöte	  2016.	  Var	  bör	  det	  ligga	  och	  när?	  Kolla	  med	  
Sara	  Nordin	  om	  hon	  kan	  vara	  årsmötesordförande.	  	  
	  
§47	  AK/RAS	  	  
Vi	  spånar	  på	  att	  göra	  en	  vägning	  och	  mätning	  av	  hundar	  deltagande	  på	  Mälarpinschern	  
för	  att	  få	  ihop	  statistik	  till	  vårt	  arbete	  inom	  AK.	  Pernilla	  uppdras	  kolla	  med	  Royal	  Canin	  
om	  vi	  kan	  få	  låna	  en	  våg.	  
	  
§48	  Notisbladet	  
Notisbladets	  deadline	  är	  6/6	  2015.	  Lisa	  och	  Bodo	  uppdras	  skriva	  ihop	  ett	  AK	  informerar	  
tillsammans	  med	  en	  blänkare	  om	  SKKs	  utbildning	  för	  avelsfunktionärer.	  
	  
§49	  Kvarstående	  frågor/uppföljning	  
Cina	  kommer	  med	  förfrågan	  om	  vi	  vill	  använda	  hennes	  bekants	  marker	  för	  någon	  form	  
av	  aktivitet.	  	  
Presentation	  –	  Lisa	  uppmanar	  de	  som	  inte	  skrivit	  ner	  en	  presentation	  om	  sig	  själva	  till	  
hemsidan	  att	  göra	  det.	  
	  
§50	  Övriga	  frågor	  
SSPKs	  Fullmäktigemöte	  var	  den	  29/3,	  för	  sektionens	  räkning	  åkte	  Lisa	  Almquist,	  Anders	  
Persson,	  Birgitta	  Persson	  och	  Pernilla	  Fahlén.	  Uppfödarmedaljer	  delades	  ut	  på	  mötet	  och	  
inom	  pinscher	  fick	  Tunnbindarens	  Kennel	  och	  Rivendells	  Kennel.	  



	  
§51	  Kommande	  mötesdatum	  
11	  maj	  kl	  19:30	  via	  free	  conference	  call.	  
	  
§52	  Mötet	  avslutas	  
Pernilla	  Fahlén	  tackar	  för	  deltagandet	  och	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  	  
Lisa	  Almquist	  
	  
Sekreterare	  	  
	  
	  
Justeras:	  	   	   	   	   Justeras:	  	  
	  
	  
Pernilla	  Fahlén	   	   	   Joakim	  Falk	  
Ordförande	   	   	   	   Ledamot	  


