
Pinschersektionen inom SSPK 

Protokoll fört vid styrelsemöte 8, 2015-09-29. 
 
 
 
Mötesplats 
Free-conference call. 
 
Närvarande 
Pernilla Fahlén, Christer Carle, Joakim Falk, Bodo Bäckmo. 
 
§92 Mötets öppnande 
Ordförande Pernilla Fahlén hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet. 
 
§93 Val av sekreterare och justeringsperson 
Mötet väljer Joakim Falk att tillsammans med ordförande justera protokollet. Bodo Bäckmo väljs att 
föra protokoll. 
 
§94 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i enlighet med utskick. 
 
§95 Föregående protokoll 
Protokoll för styrelsemöte nr 7 är justerat och publicerat på sektionens hemsida. 
 
§96 Ekonomi 
Kassören redogör för det ekonomiska läget. Föreningens tillgångar är 53091 kronor per denna dag. 
Diskuterades vad göra med ”Rosa Bandet-pengarna”, belopp 500 kronor. 
Beslöts att skänka beloppet 500 kr till Cancerfonden. 
Principer kring forskningsfonden diskuterades. 
 
§97 Inkommande och utgående skrivelser 
Förelåg inga skrivelser att behandla. 
 
§98 Rapport från kommittéer 
MH/ Sju ekipage nu anmälda till mentalbeskrivning den 18 oktober. Ledig plats anmäls till 

SSPKs  ”MH-bank”. 
Utställning/ Domare för Mälarpinschern 2016 klar. Ringsekreterare samkörs med SSPK. 
Tävling/ Ingen aktivitet att rapportera. 
PR/ Stockholmsutställningen: Organisationsarbete pågår. 
 Göteborg: Diskussion kring ny arbetsgrupp för monter och former för deltagande. 
 Informationsfolder för rasen ska fram till utställningarna. 
Trivsel/ Diskuterades organisation, plats, ordförande  mm för kommande årsmöte. 
AK/ Diskuterades RAS-arbetet. Bodo efterlyser observationer kring eventuella 

exteriörförändringar eller problem, som bör beaktas vid revisionsarbetet. 
 
§99 Notisbladet 
Information om årsmötet ska sändas till redaktionen senast den 1 november. Pernilla åtgärdar. 
 
§100 Kvarstående ärende 
Redovisning av ”Årets Hund”. Arbetet diskuterades, och Pernilla åtog sig att kontakta lämplig person. 



 
§101 Övriga frågor 
Förfrågan från SKK om pinschersektionens logotyp på de nya medlemskorten. Beslöts att föreningens 
logotyp ska tryckas på korten. 
 
§102 Kommande mötesdatum 
Beslöts att sammanträda per telefon den 2015-10-20 klockan 19.30. 
 
§103 Mötets avslutande 
Ordförande konstaterade att dagordningen behandlats i sin helhet och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Bodo Bäckmo 
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