Protokoll Pinschersektionen styrelsemöte
2017-03-25
Postadress: Pinschersektionen c/o Annika Sagebrand, Vattengränd 21, 611 31
Nyköping

När: lördagen den 25 mars
Var: Västerås Brukshundsklubb
Deltagare: Cina, Kattis, Christer, Annika och Pernilla
§34 Mötets öppnande
§35 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare, Annika. Justerare, Cina.
§36 Fastställande av dagordning
Ja inga invändningar.
§37 Föregående protokoll
Finns ej upplagt på hemsidan ännu annars inga synpunkter.
§38 Ekonomi
Nytt postgironummer och swishnummer har ordnats och är aktiverat.
Vi har nu ett eget organisationsnummer frikopplat från SSPK.
Nytt konto är aktiverat
Noterad Behållning 44935,51sek.
Arvoden över 100kr som betalas ut måste redovisas och kontrolluppgifter skickas in. Det innebär att
alla som ska ha arvode utbetalt måste lämna in personnummer. Kontrolluppgifterna ska vara
inskickat senast 31 januari året efter.
§39 Inkommande och utgående skrivelser
1. Hundjuristen, inget av intresse för Pinscher sektionen.
2. Utskick från SSPK om organisationsförändringar vi svarar vi på gemensamt från styrelsen.
§40 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén: Kattis sammanställer BIS från tidigare Mälarpinscher. Det blir en
presentation som läggs upp på nätet. Korten är för små för att förstora till A4 format och ha vid
sekritariatet. Mera material behövs.
Vi pratar om att skaffa en anmälningsgåva till deltagarna i Mälarpinscher.
Anmälningar har börjat komma in.
Vi behöver en fotograf, en som hjälper till och plockar fram maten.
Tävlingskommittén:
Pinscherläger, det är dags att skicka ut en inbjudan. Cina lämnar in till information till Pernilla om tid,
plats, kostnad och hur man anmäler.
Viltspår har diskuterats men inget är bestämt ännu.
AK/RAS:
Förslag att förlänga giltigheten på intyg på ögonlysning av hund godkänns. Hundar som blir ögonlysta
från och med sin femårsdag får intyg som gäller i två år.
Ordförande kräver att RAS avslutas snarast. Ett RAS dokument ska finnas färdigt till nästa
styrelsemöte. Annika sammanställer dokumentet som skrevs till årsmötet med befintligt RAS.

Pinschernytt:
Pernilla kommer försöka att hinna med att göra ett nummer med information om kommande
händelser.
Utbildningskommittéen:
Föreläsning stress hos hund, finns intresse? Tar med denna fråga till nästa styrelsemöte.
Föreningsteknik, 13/5-2017, den kommer även som web-utbildning under hösten.
Det är bra om samtliga styrelsemedlemmar som inte har utbildningen sedan tidigare kan gå på någon
av dessa.
Domare och ringsekreterarseminarium: Pernilla har blivit erbjuden en plats på seminarium för
domare och ringsekreterare till en kostnad av 1800kr. I kostanden ingår mat och logi. Styrelsen
bedömer att det är bra om Pernilla deltar på seminariet och Pinschersektionen står för kostnaden.
Seminariet äger rum 8/4-9/4 i Sollentuna och är i SKKs regi.
§41 Övriga frågor:
Djurens dag på Solvalla 12-13 augusti. Pernilla anmäler oss till båda dagarna.
E-signatur Vi beslutar att vi ska börja e-signera våra protokoll och vi kommer att bakåt signera
tidigare protokoll från 2017.
MH Uppfödare Pernilla har planer på att arrangera ett MH vid Västerås BK. och kan tänka sig att
upplåta resterande platser till Pinschersektionen.
Hemsidan Vi har fått återkoppling från Marcus på tre olika alternativ på åtgärder.
Ska vi göra en ändring så är det som är aktuellt är att göra om den från grunden.
§42 Kommande mötesdatum
2017-04-18 kl 19.30 telefonmöte.
§43 Mötet avslutas

Sekreterare

Annika Sagebrand

Justerare

