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

 
 
 

 
 
Dagordning till styrelsemöte 3, 190417 
 
Ni ringer på nummer: +46 (0) 8 124 107 04 
Kod: 175187# 
Mötet börjar 19.30 
 
§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, Christer Carle 
Frånvarande: Pernilla Fahlen, Cathrine Eklöf, Cecilia Carlbom Widen 
 
§4 Fastställande av dagordning. Dagordning fastställd 
 
§5 Föregående protokoll  
Justerat och klart 
Ligger ute och är inskickat till SSPK 
 
§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  

 Remiss, värdegrund, SKK 
 Inbjudan presentation HD-utredning, SKK 
 Regelremiss rallylydnad, SBK via SKK 
 Beröm raspresentation, Liv 

Åtgärd: Skickat ett besvarande och tackar för hennes mail. 
 Inbjudan SSPK, styrelsemöte med rasklubbar 

Åtgärd: Ordföranden deltar på mötet den 27/4 2019. 
 Inbjudan regelkonf, SBK 
 Mail från privatperson, bilder. Åsa Sandberg 

Åtgärd: Skickat besvarande och tackat för bilderna 



 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittéen: Info ang Mälarpinschern kommer inom kort. 
Tävlingskommittén: Viltspårskursen gick väldigt bra. 
Anlagsproven kunde tyvärr ej genomföras pga snö. 11deltagare och kursen gick med 
vinst. 
Rosetter till KM är beställda 
ViltspårsKM 11 maj 
AK/RAS:  

RAS, lathunden  
Inköp av dator för inlägg av lathund mm. 
Program som ”ägs” av klubben. 
Bordlägger beslutet till ett kommande möte. 
Vi undersöker Lathundens Licens och dess giltighet och restriktioner.  

 
Verksamheten:  
            Annons under omplacering ligger ute under en 4månaders period.  
            Efter det får man göra en uppdatering för att aktualisera annonsen igen. 
 
           Styrelsen arbetar med att ta fram en täckhundslista.  
 

§9 Övrigt: -  
 
§10 Kommande mötesdatum: 15/5 2019 
 
§11 Mötet avslutas  
 
17/4-2019 
 
 
 
Ordförande/justerare 
Cathrin Zackariasson 
 
 
 
 
Sekreterare  
Pia Widerberg 
 
 
 
Justerare 
Amelie Tingström 
 


