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

Protokoll styrelsemöte 5, 190619
§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, Pia Widerberg
Frånvarande:, 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
- SKK informerar om det allmänna rökförbudet som träder i kraft den 1 juli
- Ny blanktt från SKK gällande oacceptabelt beteende
- SSPK har styrelsemöte 26/6 och önskar rapport från rasklubbarna
- SKK inbjuder till rasklubbstorget på Stora stockholm, kostnad 500kr och sista
anmälning är 1 oktober.
- SKK föreningskommitté informerar om att det från 2020 inte längre är tillåtet att
lösa medlemskap “i dörren” vid årsmöten.
- Schnauzerringen önskar dela skrivelse med Pinschersektionen som ska ställas till
SKK CS via SSPK gällande HD utredningen.

§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittéen:
Anmälan till Mälarpinschern är öppen och anmälningar trillar in. Katalogen kommer
främst finnas digitalt och släpps på utställningsdagen. Emma och Ami ansvarar för årets
lotteri på Mälarpinschern, hittills har vi ca 20 sponsorer. Lotterna kommer kosta 20kr st,
6st för 100kr. Gällande CK rosetter har man i år möjlighet att köpa liten rosett för 20kr
alternativt ta en gratis godispåse/pryl. Större rosetter finns också att köpa. Detta då
klubben har mer begränsad ekonomi än tidigare år.
Tävlingskommittén:
Agilityträffen den 2-3 är fullbokad.
AK/RAS:
RAS, Pia installerar lathunden och delar statistik/data med Catherine
Program som ”ägs” av klubben.
Vi undersöker Lathundens Licens och dess giltighet och restriktioner.

§9 Verksamheten:
- Styrelsen beslutar att deltaga på rastorget i Stockholm
- styrelsen beslutar att deltaga i schnauzerringens förfrågan gällande hemställan
kring HD till SKK CS via SSPK
- Pinschernytt har utkommit med 3 nummer och nästa nummer publiceras den
2/9 och därefter 1/11
- Medlemsmöte/uppfödarmöte 27 oktober (styrelsemöte 26 oktober) i uppsala.
Inbjudan kommer inom kort!
- Solvalla djurens helg den 24-25 augusti, återkoppling gällande deltagande.
§10 Övrigt:
Uppdatering av hemsidan är under konstruktion
§11 Kommande mötesdatum: 21/8-2019
§12 Mötet avslutas
16/9-2019
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Pernilla Fahlen
Sekreterare
Amelie Tingström
Justerare
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