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Protokoll till styrelsemöte 8, 180919 
 
§81 Mötets öppnande  
 
§82 Medgivande av publicerande av namn i detta protokoll ges av: 
 
§83 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Pia Widerberg 
Justerare: Cina, Pernilla 
Närvarande: Christer, Carina, Cathrin, Pia, Amelie, Joakim 
 
§84 Fastställande av dagordning  
Styrelsen godkänner dagordningen  
 
§85 Föregående protokoll 
Inställt pga för få deltagare  
Genomgång och godkännande av protokoll 6 
§86 Ekonomi 46 096,56kr 
§87 Inkommande och utgående skrivelser  
 
7/2018 – enkät, åtgärd: utskickad till samtliga i styrelsen 
7/2018 – Protokoll från styrelsemöte, SSPK 
7/2018 – CS, nr 3 
8/2018 – SBK; Information från Svenska Brukshundklubben /SBK om regelarbetet inför 
kommande låsningsperiod.  
8/2018 – Inbjudan avelskonf, SSPK 
8/2018 – Inbjudan grundkurs Utställningsansvarig. 
8/2018 – CS, nr 4 
8/2018 – Nyhetsbrev SKK, AK, UKK 
8/2018 – SSPK, årets hund 
8/2018 – SKK, valberedningen 
8/2018 – Forskningsnyheter, nr 6 
 
Utgående skrivelser 
Uppfödarutskick  
 
§88 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittéen: Mälarpinschern – Blänkare kring datum som ligger i augusti 
igen. 
Tävlingskommittén: Årets hund, viktigt att samtliga i styrelsen känner sig trygga i hur 
man får information, var finns det och att det är tävlingskommittén som de ska kontakta.  



Pinscherläger - 4 anmälda till hela helgen och ytterligare 2 till söndagen 
AK/RAS: Pia och Joakim tar över skrivandet av RAS.  
Pernilla har varit i kontakt med Boda ang RAS.  
Sektionen önskar få in skrivet för att fortsätta arbetet.  
 
§89 Övriga frågor: 
Rasmonter i gbg.  
Ami och Jonathan är behjälpliga tor-sön. 
Pernilla och Esa tor-sön 
Pia lör-sön 
 
Hur bör montern se ut? 
 
Redovisning från Solvalla – djurens helg 
Ca 9000besökare.  
 
Årsmötet. Plats? 
24 februari  
 
SSPKs styrelsemöte 
Pernilla informerar om deras diskussion kring HD.  
SSPK önskar få in skrivelse från sektionen ang synen på lysning av höfter som blir 
behäftade med höftledsfel, avläsning C, D 
Denna ska sedan användas som del av underlag i vidare arbete. 
När vi har aktiviteter får vi gärna höra av oss till SSPK för att bredda inbjudan. 
Årets Hund – SSPK. 
Förslag finns att ta bort All-round, dessa finns redan hos de övriga klubbarna. 
 
Önskemål om att på FaceToFace-möte gå genom årsplan med aktiviteter och dyl. 
25nov i Västerås. 
 

§90 Kommande mötesdatum: 181017 
§91 Mötet avslutas  
 
 

 


