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Protokoll styrelsemöte 4, 190515 

 
§1 Mötets öppnande Ordförande Pernilla Fahlén öppnar mötet 
 

§2Medgivande Samtliga deltagande ger sitt medgivande om att delta med namn 
 

§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Ami Tingström 
Justerare: Pernilla Fahlén, Cecilia Carlbom Widén 

Närvarande: Cattis Zachariasson, Ami Tingström, Cecilia Carlbom Widén, Pernilla 
Fahlén, Christer Carle 
Frånvarande: Pia Widerberg, Cathrine Eklöf 
 
§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  
Bilder till köpa köpahund.se SENAST 20 Maj 
Vaccine reactions in German Pinscher? 

Auktorisationer exteriördomare 

Forskningsnyheter nr 4 2019 

Information från SKKs valberedning 
 

§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittéen: Emma och Ami ansvarar för årets lotteri på Mälarpinschern, 
inbjudan till mälarpinschern ligger ute på hemsidan och Facebook och anmälan är 
öppen t.o.m 29/7. 
Tävlingskommittén: KM 11 Maj: 9 anmälda varav 8 deltog, dubbelt upp mot förra året!  
AK/RAS:  



 RAS, lathunden  
Styrelsen beslutar efter fråga från föregående protokoll att inte köpa in någon 
dator just nu pga ekonomi och bristande behov utöver lathunden. 
 
Program som ”ägs” av klubben. 
Vi undersöker Lathundens Licens och dess giltighet och restriktioner.  

 

Verksamheten: SSPK möte med rasklubbarna den 27/4. Pernilla deltog. 
Pinschernytt har utkommit med 2 nummer och nästa nummer publiceras den 1/6, 
tidningen har tagits emot väl av medlemmarna. 
 
§9 Övrigt:  
 

§10 Kommande mötesdatum: 19/6 
 
§11 Mötet avslutas  
 

15/5-2019 
 

 

Ordförande/justerare 

Pernilla Fahlen 
 

 

Sekreterare  
Amelie Tingström 
 

 

Justerare 

Pernilla Fahlén  
Cecilia Carlbom Widén 
 

 

 

 
 


