
Pinschersektionen 

Postadress: Pinschersektionen c/o Annika Sagebrand, Vattengränd 
21, 611 31  Nyköping 
 
 

När: Tisdag 13 juni, kl 19.30    
Var: Telefonmöte 
 
Protokoll: 
Närvarande: Pernilla, Cattis, Christer, Cina 
Frånvarande: Annika, Veronica, Bodo 
 
§54 Mötets öppnande  
Pernilla förklarar mötet öppnat 
 
§55 Val av sekreterare och justeringsperson – Pernilla sekreterare, till 
justeringspersoner valdes Cina och Cattis.  
 
§56 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan justeringar. 
 
§57 Föregående protokoll – Alla protokoll ligger på hemsidan.  
 
§58 Ekonomi – disponibelt belopp: 51 326,13 kr. Det finns fakturor som ska betalas och 
fodringar som ska faktureras.  
 
§59 Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande 25/2017 tom 30/2017 
Mycket reklamutskick från Funny Bunny Media och Expobutiken.se, kan dessa 
blockeras? Dessa kan blockeras är styrelsen överens om.  
 
En kontaktförfrågan av en som är intresserad av rasen, Annika har erbjudit sig att svara 
på frågor men har ännu inte blivit kontaktad. Pernilla har även lämnas som 
kontaktperson. Pernilla har skickat frågorna vidare till sekreteraren. 
 
Ett Nyhetsbrev från SKK , samt ett nummer av forskningsnyheter. 
 
§60 Rapporter från kommittéer 
Utställningskommittén:   
Redovisningen är inte klar då vissa saker inte är helt klara. Men det kommer att ske när 
alla uppgifterna är klara. 
Planer för 2018 är igång.  
BIR och BIM genom åren läggs upp på hemsidan. Kontakta Cattis om man har info eller 
korrigeringar. 
 
Tävlingskommittén:   
Viltspår i höst: 28 okt i Mullsjö Ami håller i det.  
 



Pinscherläger: 10 st anmälningar till lägret. Cattis hjälper till med grillning på kvällen. 
En person hjälper till på lördagen och två på söndag 
 
AK/RAS: Pernilla informerar om att Annika gjort ett utkast och Pernilla och Christer ska 
titta på.  
 
Pinschernytt:  
Inget nytt, vilande tillsvidare 
 
Utbildningskommittéen:  
Pinscherhelg i Vilsta 21-22 oktober.  
 
§61 Övriga frågor: 
Solvalla – Djurens helg. – hur ska vi bemanna och hundar i montern. Planeringen 
kommer att fortsätter i forumet. 
 
Höfter och gula markeringar? Valphänvisningen har pratats om vad det gäller c-höfter 
och gulmarkeringar. Vad finns det för tankar i styrelsen? Nyttigt att bolla och vända och 
vrida på tankegångarna. Det är inga beslut som tagits utan diskussioner om hur vi 
tänker.  
 
Face to face möte – önskar nytt datum 23-24 september 
 
§62 Kommande mötesdatum  
Nästa mötesdatum 2017-07-25 kl 19,30  
 
§53 Mötet avsluta 
 


