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Protokoll fört vid styrelsemöte 1, 170110  
 
§1 Mötets öppnande  
§2 Val av sekreterare och justeringsperson  
Protokoll: Carin Wetterlöf  
Justerare: Bodo Bäckmo  
Frånvarande: Cina Jacobsson och Veronica Engström  
 
§3 Fastställande av dagordning  
Styrelsen godkänner dagordningen.  
 
§4 Föregående protokoll - Föregående protokoll är inte justerat ännu men när det är 
klart publiceras det på hemsidan.  
 
§5 Ekonomi - Dagens notering var 186 medlemmar och man kan notera ett litet tapp i 
medlemsantalet.  
Innestående finns 46.970.01:-, Pernilla meddelade att bokföringen för året är på gång.  
 
§6 Inkommande och utgående skrivelser  
En motion har inkommit. Styrelsen diskuterade förslagen i motionen och fattade beslut 
om ett yttrande som följer;  
 
”Pinschersektionens yttrande beträffande motion till årsmötet februari 2017;  
Motionen berör poängberäkning för tävlingen ” Årets arbetande hund”.  
 
Styrelsen konstaterar att det pågår en stor revidering av regler och poängberäkningar 
för alla hundsporter 2017 och att motionen berör regelverk som är gemensamma för 
SSPKs rasklubbar. Vi bör därför avvakta med utformningen sv SSPKs regler innan vi 
slutgiltigt fastställer Pinschersektionens tävlingsregler.  
 
Arbetet med avstämning kommer att omfatta de regelavsnitt som motionen berör och 
förslagen är i och för sig rimliga. För att inte i förväg låsa upp oss i regeldetaljer föreslår 
därför styrelsen att års-mötet avstyrker motionen, men att texten får ingå i 
arbetsunderlaget för den pågående revisionen.”  
 
 
§7 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén: planerar för 30-årsjubileum och SSPK som fyller 70 år i år!  
 
Tävlingskommittén: Inget rapporter  
 
PR-kommittén: Det har nyligen varit My Dog i Göteborg och där har man haft 
bemanning i rasmontern torsdag-söndag. Det var mycket besökare och många hundar. 



Alla raser representerades i rasparaden alla dagarna men det var svårt att bemanna 
montern med folk och hundar alla dagarna. Flera fick slita mycket för att det skulle gå 
ihop.  
 
§8 AK/RAS: Bodo väntar på sammanställning från Annika - får återkomma  
Få in blänkare angående tidiga kastrationer  
Stort intresse från andra klubbar(?) angående vårt sätt att redovisa mentalitet  
 
§9 Pinschernytt: Inget nytt  
 
§10 Övriga frågor:  
Tre delegater till SSPK fullmäktigemöte utsågs. Pernilla Fahlén, Carin Wetterlöf och 
Carina Jacobsson (ska tillfrågas).  
 
§11 Kommande mötesdatum Årsmötet  
§12 Mötet avslutas  
   
 
Vid protokollet:   
Carin Wetterlöf  
Ledamot    
 
 
 
 
Justeras:     Justeras:    
Pernilla Fahlén    Bodo Bäckmo  
Ordförande     Ledamot 
                  
 

 


