
Pinschersektionen 

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

När: Tisdag 5 december, kl 19.30    
Var: Telefonmöte 
 
Protokoll: 
Närvarande: Pernilla, Cattis, Christer 
Frånvarande: Annika, Veronica, Cina, Bodo 
 
§94 Mötets öppnande  
 
§95 Val av sekreterare är Cattis 
  Justeringsperson Christer  
 
§96 Fastställande av dagordning – Godkänd 
 
§97 Föregående protokoll   
  Justerat och klart att lägga ut på hemsidan. 
 
§98 Ekonomi – 
 46 360:63. Fakturan från Visma har inkommit men är inte medräknad i behållningen. 
 
§99 Inkommande och utgående skrivelser  
 
§100 Rapporter från kommittéer  
 
Utställningskommittén:   Ny uppdatering  gällande  Katalog för PC 

 

 
Montrarna: Full planering inför rasmontrarna. Alla pass i Stockholm har vi folk på.  
I Göteborg står Pernilla med familj för närvaron under alla fyra dagarna, med hjälp en 
medlem en av dagarna  
Ny bild på alla raserna är ute på hemsidan och Pinschersektionens Facebooksidan.  
Den är även under tryck för att finnas i montern (som bakgrund) i både Stockholm och 
Göteborg  
 
Tävlingskommittén: Önskar info från KM  
Ingen info än  
 
AK/RAS:  
 
Pinschernytt:  
 
Utbildningskommittéen:  
 
 



 
 
 
§101 Övriga frågor:  
Säkerhet gällande mail från SKK  
Information angående ny lag som träder i kraft nästa år.  
Pernilla skickar ut mail om det till styrelsen.  
 
Nomineringar medlemmar – uppfödare   
Pernilla lägger ut en påminnelse till medlemmarna att de kan nominera kandidater till 
SSPK ang förtjänsttecken och uppfödarmedalj   
 
Fullmäktige har sitt årsmöte den 4 MARS 2018  
Motioner till detta ska vara insänt senast den 31 December 2017  
Vi beslutar på nästa styrelsemöte vilka vi skickar dit från styrelsen.  
 
Uppfödarmöte/medlemsmöte inför årsmötet  
Helgen den 24-25 Februari kommer vi ha årsmöte för pinschersektionen.  
Vi funderar på en aktivitet som skulle kunna dra folk.  
Vi måste planera inför årsmötet vad det gäller närvaro och mat bl.a  
 
Årets Hund: Cattis kontrollerar med Ami om statuterna är färdiga inför årets hund 2017  
Senaste datum för inlämnade bestämmer vi till den 21 Januari 2018   
 
§102 Kommande mötesdatum: 180109 
 
§103 Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Cattis Zackariasson 

 

 
 
Justeras 
 
 
Pernilla Fahlén  Christer Carle  
    


