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Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 5 11/5 2015    
 
Mötets plats: Free-conference call    
 
Närvarande: Pernilla Fahlén, Carina Jacobsson,, Christer Carle, Cathrine 
Eklöf  Ej närvarande: Lisa Almquist, Bodo Bäckmo, Johanna Rappe, 
Joakim Falk    
 
§53 Mötets öppnande:  Ordförande Pernilla Fahlén hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat.    
 
§54 Val av sekreterare och justeringsperson:  Som justeringsperson 
valdes Christer Carle att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
Som protokollförare valdes Cathrine Eklöf.    
 
§55 Fastställande av dagordning:  Mötet fastslog dagordningen utan 
tillägg.    
 
§56 Föregående protokoll:  Protokoll från styrelsemöte nr 4 har inte 
justerats men kommer att godkännas och publiceras på sektionens 
hemsida när det är justerat och klart.  
 
§57 Ekonomi:  Disponibelt belopp 55 888,03 kr. SSPKs kassör Eva Borg-
Broberg har bett rasringarna om att få filerna från SKK gällande 
inbetalade medlemskap. Christer skickar dem till henne. 
Pinschersektionen har idag 212 fullbetalande medlemmar.    
 
§58 Inkommande och utgående skrivelser    
54/2015 Remiss – förslag till nya grundregler från SKK  Ärende: 
Inkommande från SKKs angående förslag till nya grundregler. Synpunkter 
efterfrågas.  Åtgärd: Vidarebefordrat samtliga i styrelsen, inga synpunkter 
inkomna.    
 
55/2015 Klagomål från medlem ang bristande information  Ärende: 
Inkommande mail från medlem som påpekar att det saknas information 
om Mälarpinschern hos dvärgschnauzerringen.  Åtgärd: Medlem besvaras 
med att kolla denna sida och att Dvärgschnauzerringen kallar den för 
Cupen. http://www.dvargschnauzer.se/forslagxx/aktiviteter/cupen/    
 



56/2015 Domare till Lydnadsklass 1 på Cupen  Ärende: 
Dvärgschnauzerringen efterfrågar hjälp till att hitta domare till 
Lydnadsklass 1 på Mälarpinschern/Cupen.  Åtgärd: Vidarebefordrat till 
samtliga i styrelsen.    
 
57/2015 Ärende: SSPK skickar information om när kommande fysiska 
möten med oss klubbar kommer att ske.  Åtgärd: Vidarebefordrat till 
samtliga i styrelsen. 
 
58/2015 Affenbladet 1 - 2015  Ärende: Medlem i Affenpinscherklubben 
och SSPK har mailat SSPK och ifrågasätter ändringar i nya numret av 
Affenbladet. SSPK svarar och inkluderar oss.  Åtgärd: Vidarebefordrat till 
alla i styrelsen.    
 
59/2015 AU Protokoll  Ärende: Två inkommande AU -protokoll från 
SSPK.  Åtgärd: Styrelsen tackar för informationen. Vidarebefordrat till alla 
i styrelsen för kännedom.    
 
60/2015 Protokoll nr 4 från SSPK  Ärende: Inkommande protokoll nr 4 
från SSPK.  Åtgärd: Styrelsen tackar för informationen. Vidarebefordrar till 
alla i styrelsen för kännedom.    
 
61/2015 Medlemslista från SSPK  Ärende: Medlemslista skickad från 
SSPK.  Åtgärd: Vidarebefordrat till samtliga i styrelsen.    
 
62/2015 Problem med Pinscher  Ärende: Inkommande mail från 
valpköpare som hör av sig och ber om råd ang sin 5 månader gamla 
pinscher som hon anser har aggressiva tendenser.  Åtgärd: Valpköparens 
epost är besvarad att vi återkommer när vi lyft frågan för diskussion i 
styrelsen.    
 
§59 Rapporter från kommittéer    
 
Utställningskommittén:  Arbetet med Mälarpinschern framskrider i 
enlighet med fastställd tidsplan.    
 
Avelskommitteen:  Inget att rapportera.    
 
Tävlingskommittén:  Allt är klart inför KM i viltspår. 8 stycken Pinscher 
är anmälda i anlagsklass och 4:a stycken i öppenklass.    
 
MH-kommittén:  Vi har möjlighet att hyra Örebro brukshundsklubbs mh-
bana den 18/10-2015.  Vi inväntar mer information angående vad det 
skulle kosta. Bordläggs till nästa möte.   
 
PR-kommittén:  De saker som finns tas med till KM och till 
Mälarpinschern så medlemmarna har möjlighet att köpa saker där 
 



Trivselkommittén:  Inget att rapportera.  
   
§60 AK/RAS  Arbetet fortgår med ras.    
 
§61 Notisbladet:  Notisbladets deadline är 6/6 2015.    
 
§62 Kvarstående frågor/uppföljning:  Organisationsnummer, Christer 
och Pernilla sköter detta.    
 
§63 Övriga frågor:  SSPK arrangerar avelskonferens i Västerås i höst, 
styrelsen diskuterar möjligheten av att i samband med denna arrangera 
ett möte för medlemmar som är intresserade av rasens framtid.   
 
Föreningskommitén i SSPK – Heidi Wistrand har tidigare vart ombud från 
Pinschersektionen och har önskat att vi ersätter henne. Cathrine Eklöf och 
Carina Jacobsson representerar Pinschersektionen i kommitén. Vi tackar 
Heidi för hennes insats i kommittéen.   Uppfödarlistan via SSPK – Det 
finns oklarheter runt hur det fungerar just nu. Vi kontaktar SSPK igen och 
frågar hur det ligger till.    
 
§64 Kommande mötesdatum:  8 Juni kl 19:30 via free conference call. 
   
 
§65 Mötet avslutas   
 
Pernilla Fahlén tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.      
 
Vid protokollet  Cathrine Eklöf    
Sekreterare     
 
Justeras:     Justeras:     
Pernilla Fahlén   Christer Carle   
Ordförande    Kassör 


