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Protokoll styrelsemöte 2, 190320 
 
§1 Mötets öppnande  
 
§2Medgivande, samtliga deltagande ger sitt medgivande om att delta med namn 
 
§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Pia Widerberg 
Justerare: Cattis Zackariasson och Ami Tingström 
Närvarande: Ami Tingström, Pia Widerberg, Cattis Zackariasson, Cathrine Eklöf, Cecilia 
Carlbom Widen, Christer Carle 
Frånvarande: Pernilla Fahlen 
 
§4 Fastställande av dagordning  
§5 Föregående protokoll  
Justerat och klart 
Läggs ut inom kort 
 
§6 Ekonomi – pga av starka rekommendationer från SKK kommer Pinschersektionen fram över 

ej publicera vår ekonomi i protokoll för publicering. 
Flera klubbar har utsatts för bedrägeriförsök pga av den öppenhet som finns av ekonomi och 
firmatecknare. 
 
För mer information kring detta kontaktas sekreterare och/eller ordföranden. 
 
För att få ta del av protokoll och ekonomi ska man vara betalande medlem i klubben. 
 
§7 Inkommande och utgående skrivelser  

 ISPU, pinscher och snauzerklubben via Anja Kopp 

 Utbildningsinformation - SBK 
 Protokoll, SSPK  

 Fullmäktigprotokoll, SSPK 
 Medlem, foto förtjänsttecken 

 SRD, information från SKK 
 

§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittéen:  
Datum för utskick av inbjudan till Mälarpinschern är satt. Annons för pinschernytt på 
gång. 



Tävlingskommittén:  
Läger 13-15/sep. Drygt 20 platser. 
Lägret kommer kosta 1600kr för ett ekipage. Har man extra aktiva hundar kostar det 
ytligare 400kr per hund. Då ingår även mat och logi. 
Möjlighet för ett mindre antal husvagnsplatser finns och då är kostnaden 1400kr 
Viltspårskurs – fullbokad (10bokningar) 
Anlagsprov – 8 bokade 
KM – inbjudan och närmare information skickas ut via Pinschernytt  
BPH – ett planerat den 29/9 i Skutskär. Plan finns även för BPH i göteborgsområdet. 
  
AK/RAS: Har under mars deltagit i grundutbildningen för avelfunktionär via SKK 
AK kommer försöka få samman äldre information, fram till och 2016. 
Sedan kommer övrig information samlas in från SKK. 
 
Verksamheten:  
Efter beslut kommer vi framöver endast hänvisa svenska födda, SKK registrerade, 
pinschermedlemmars uppfödda kullar under valphänvisningen 
 
Face-to-face möte planeras in längre fram. 
 
§9 Övrigt:  
Forum för styrelsen: Styrelsen beslutade att framöver arbeta via Google Drive och 
Dropbox.  
 
Dokument ang ersättning för funktionärer  – Genomgång och korrigering gjord 
 
Publicering av protokoll, ekonomi och dyl 
 
§10 Kommande mötesdatum: 17/4 2019 kl 19.30 
 
§11 Mötet avslutas  
 
20/3-2019 
 
 
 
Ordförande/justerare 
Cathrin Zackariasson 
 
 
 
 
Sekreterare  
Pia Widerberg 
 
 
 
Justerare 
Amelie Tingström 


