Pinschersektionen
Postadress: Pinschersektionen c/o Pia Widerberg, Grenardjärtorpet Tingstad,
604 95 Norrköping

Dagordning till styrelsemöte 1, 190116
Ni ringer på nummer: +46 (0) 8 124 107 04
Kod: 175187#
Mötet börjar 19.30
§1 Mötets öppnande
§2Medgivande, alla deltagande godkänner
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Pia Widerberg
Justerare: Cattis och Ami
Närvarande: Christer, Cathrin, Pia, Ami och Joakim (från §7)
Frånvarande: Pernilla, Joakim, Carina
§4 Fastställande av dagordning
Mötet godkänner dagordning
§5 Föregående protokoll
Justerat och utlagt
§6 Ekonomi
35 335, 56kr
Cattis beviljas ersättning för utlägg (litteratur och anm.avgift) gällande kursen i
föreningsteknik.
Pia beviljas gå utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars (1800kr)
§7 Inkommande och utgående skrivelser
 Kurs i föreningsteknik på distans. Cattis har anmält att hon vill gå.
 Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars, SKK. Pia anmäler sig och
åker.
 Folder SSPK, ang tryck och godkännande
 Remissomgång 1 - Revidering av regler för agilitytävlingar
 Påminnelse från SKKs valberedning inför Specialklubbskonferensen
 Forskningsnyheter nr 9 2018, SLU
 Förfrågan kring deltagande i rasspecial om Pinscher i Hundsport, Maria Lindberg
för Hundsport, åtgärd Cattis
 Delegater för fullmäktige – vi avvaktar svar från tillfrågade

§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittéen:
Tävlingskommittén: Ami undersöker viltspårskurs 6-7 april I Älvkarleby med ev
möjlighet att göra anlagsprov.
Viltspårs KM, 12 maj
Läger, Cina tittar på möjligheter för detta under hösten.
De nya statuterna – klara att läggas ut med årsmöteshandlingarna
Årets hund, anmälan går ut den 20 januari
AK/RAS: Catrin kommer skicka ut för godkännande inom kort.
Verksamhet:
Webbtidningen: Tidningen beräknas skickas ut 1/2.
Delas via länk på hemsida
Hemsida, vi har webbredaktör som ordföranden kommer kontakta ang koder mm inom
kort.
§9 Årsmötet: Lokal bokad och klar, även ordförande är klart
Årsmöteshandling kommer finnas utlagda på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet
(24feb 2019)
§10 Övrigt:
Folder SSPK, ang tryck och godkännande
Styrelsen tittade på foldern och tycker text och bild är bra men ställer sig frågande till
syftet.
§11 Kommande mötesdatum: Årsmötet den 24 feb
§12 Mötet avslutas

