
 Pinschersektionen 

Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Östanvägen 99, 177 71 Järfälla 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 10, 170109 
 
§109 Mötets öppnande 
§110 Val av sekreterare och justeringsperson 
Protokoll: Carina Jacobsson 
Justerare:  Bodo 
Frånvarande: Veronica 
§111 Fastställande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
§112 Föregående protokoll - Inget att diskutera 
§113 Ekonomi - 47, 969,01.- på kontot 
Mälarpinschern betald 
Foldrar till montrarna betalda 
 
§114 Inkommande och utgående skrivelser 
67/2016 Resultatet av arbetet med lydnadsremissen 
Ärende:  
SKK informerar om resultatet av arbetet med lydnadsremissen  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till malla i styrelsen 
 
68/2016 Auktorisation exteriördomare 
Ärende:  
SKK informerar om de nya exteriördomarna för dvärgschnauzer  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till utställningskommittén 
 
69/2016 PÅMINNELSE - SSPK Handbok på remiss 
Ärende:  
En påminnelse från SSPK om att få in synpunkter på den nya handboken  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
70/2016 Pinscherläger 
Ärende:  
Mail från en medlem angående pinscherläger:  
Inkom 16/9  
Hej!  
 
Mitt namn är --------, pinscherägare i Linköping, och jag har varit i kontakt med Lisa 
Sjöberg då jag undrade om det kommer att hållas ytterligare ett pinscherläger i 
framtiden. Jag missade tyvärr förra lägret och skulle tycka att det vore roligt om det 
arrangerades ytterligare ett. Fick då veta att det inte har varit tillräckligt stort intresse 
för ett läger men jag tänker att det kanske kan skapas ett intresse hos pinscherägare 
genom annonsering/förfrågan i olika pinschergrupper på FB   
 

Åtgärd:  

http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about125.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about126.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about127.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about128.html


Tagit upp frågan med styrelsen här i forumet till att börja med 
 
71/2016 Medlemsavgift för 2017 
Ärende:  
SKK mailar förfrågan om vår anmälningsavgift 2017  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till ordförande 
 
72/2016 Nomineringsförslag 
Ärende:  
SSPK vill ha in nomineringar till att erhålla förtjänsttecken och uppfödarmedaljer.  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
73/2016 SSPKs fysiska styrelsemöte 
Ärende:  
SSPK bjuder in till styrelsemöte  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
74/2016 Nyhetsbrev från SKK 
Ärende:  
SKK informerar om hundars beteende!  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen  
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E43744242504276424159/41465B4176

434B5E467348425D4671 
 
75/2016 Föreläsning om avel 
Ärende:  
En husdjursagronom från Svenska Pudelklubben erbjuder kurser och föreläsningar i 
avel  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
76/2016 Utbildning CUA och Brush Up CUA 
Ärende:  
STOKK bjuder in till utbildning  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
77/2016 Nyhetsbrev från SKK 
Ärende:  
SKK informerar om hundars beteende!  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
78/2016 Påminnelse från SKK 
Ärende:  
Påminnelse om informationsträff ang. SKKs organisationsutredning  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
79/2016 SKK nyhetsbrev 
Ärende:  
Nuhetsbrev från SKK  
 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E47784841514378444159/41465B4176434B5E46734
8425D4671 
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
80/2016 Protokoll CS nr 4-2016 
Ärende:  
Protokoll från SSPK  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 

http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about132.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about133.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about134.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about135.html
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E43744242504276424159/41465B4176434B5E467348425D4671
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E43744242504276424159/41465B4176434B5E467348425D4671
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about136.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about137.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about138.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about139.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about140.html
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E47784841514378444159/41465B4176434B5E467348425D4671
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44405E47784841514378444159/41465B4176434B5E467348425D4671
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about141.html


 
81/2016 Utmärkelseförslag 
Ärende: SSPK vill ha nomineringar till SKK Hamiltonplakett  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
82/2016 Forskningsnyheter SLU nr 7 
Ärende: Forskningsnyheter från SLU  
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444050447442465C4670404359/41475E4171
494B5B437645425E4B71 
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
83/2016 Hedersuppfödare 
Ärende:  
SSPK påminner om nomineringar  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
84/2016 Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund! 
Ärende:  
SKK vill ha hjälp med att ta fram Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund!  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
85/2016 Forskningsnyheter nr 8 
Ärende:  
Forskningsnyheter från SLU  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen  
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475B4A7144415E4479444659/41475E4171
494B5B437645425E4B71 
 
86/2016 Kennelfullmäktige 2017 
Ärende: Utskick av SKK:s valberedning  
Åtgärd:  
Vidarebefodrat till alla i styrelsen 
 
87/2016 Fråga från medlem ang katt 
Ärende: Mail från medlem 20/11:  
Hej,  
Kan mellanpinschern fungera med katt?  
Frågar  
XX XX 
Åtgärd :  
Svarat 26/11  
Självklart kan det gå. Men som med alla andra raser så är det individuellt då hundar är 
olika individer. 
 
88/2016 Fråga från medlem ang vandringspris 
Ärende:  
Hej!  
Jag funderar lite på om det fortfarande finns vandringspriser på Mälarpinschern?  
Jag skulle vilja upprätta ett vandringspris och undrar lite hur det fungerar?  
 

Åtgärd :  
Svarat 27/11: att jag ska kolla upp och återkomma 
Svarat igen 26/12: Har nu svarat henne att vi inte har något vandringspris och att det 

är svårare än man tror att hålla koll på ett sådant. 
 
89/2016 fråga angående kennel 
Ärende :  
Kjenner du til K ennel XX og deres pinschere (tysk pinscher? Hva med mentalitet? Hva 
med andre ting, så som helse, eksteriør, sosiale? 
Mange takk for svar. 
Åtgärd : 

http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about143.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about144.html
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444050447442465C4670404359/41475E4171494B5B437645425E4B71
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444050447442465C4670404359/41475E4171494B5B437645425E4B71
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about145.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about146.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about150.html
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475B4A7144415E4479444659/41475E4171494B5B437645425E4B71
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475B4A7144415E4479444659/41475E4171494B5B437645425E4B71
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about151.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about153.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about154.html
http://pinscher2016.forum24.se/pinscher2016-about155.html


Svarat: Styrelsen kan inte avge subjektiva omdömen om enskilda uppfödare. 
Kvaliteten på uppfödningen framgår av vad som redovisas på valphänvisningssidan. 
Om en kull inte kommer upp på valphänvisningen, eller om föräldrarna inte uppfyller 
rasklubbens krav, får man som valpköpare själv avgöra vad som är bra eller mindre 

bra. De uppfödare som avlar enligt klubbens standard har gjort allt som rimligen kan 
begäras för att avkomman ska vara frisk och sund. 
 
§115 Rapporter från kommittéer 
Utställningskommittén: Inget nytt att informera om.  
Tävlingskommittén:    
5/1 sista anmälningsdag för Årets hund 
Pernilla räknar Arbetande hund 
Cina tar hjälp av Cattis att räkna ut utställningshund 
Planering av pinscherläger för nästa år 
 

PR-kommittén:   

Pratade monter Stora Sthlm, mycket folk, bra frågor. Många kom tillbaka på 

söndagen med fler frågor. 
Göteborg planeras. Dåligt med folk än så länge. Beslut tas att Pernilla får bo 

på hotell ons-fre - hon och Esa kommer att jobba på mässan torsdag och 

fredag. 
§116 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 
 
§117 Pinschernytt:  
Årsmöte 
Motioner 
Monter  
Styrelse 
Kastration 
Pinscherläger 
 
§118 Övriga frågor: 
Pernilla anmält sig till en utbildning CUA - beslut tog att detta betalas av föreningen. 
Planering årsmöte: 
Inbjudan läggs ut nu 
Årshandlingar måste göras 
§119 Kommande mötesdatum  
10/1 2017 
 
§120 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet: 
Carina Jacobsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras:                                                                       Justeras:     
Pernilla Fahlén                    Bodo Bäckmo 
Ordförande                       Ledamot 


