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Protokoll till styrelsemöte 6, 2019-08-21 
 
Ni ringer på nummer: +46 (0) 8 124 107 04 
Kod: 175187# 
Mötet börjar 19.30 
 
§1 Mötets öppnande  
 
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn 
 
§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Pia Widerberg 
Justerare: Pernilla Fahlen och Cattis Zachariasson 
Närvarande: Ami Tingström, Christer Carle, Cathrine Eklöf, Cattis Zachariasson, Pernilla 
Fahlén, Cecilia (lämnar mötet vid punkt övrigt), Pia Widerberg 
Frånvarande: alla närvarande 
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordning fastställs 
 
§5 Föregående protokoll  
Godkänt och utlagt 
 
§6 Ekonomi i – 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  
- SSPK: SKK organisationens förslag KF 2019 
-  SSPK: senaste nytt SKKs utställningskommitté 
- SKKs organisationsförslag KF 
- SKK, enkät gällande BPH 
   Åtgärd: Rasen har för få med genomförd BPH för ett deltagande i enkät 
- SSPK 14 sep, fysiskt styrelsemöte 
   Åtgärd: Ordförande deltar på mötet 
 
Utgående:  
- Beställning av lathunden 



- Beställning av rasdata för ras 292 (Pinscher) 
 
 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
46 anmälda + 1 anmälda till Mälarpinschern 
PM och nummerlappar utskickade 
Många nya utställare anmälda och även en del från utomlands. 
Rosetter mm är beställt 
Lotteritält bredvid sekretariat 
Fotografering för webbtidningen kommer delta 
 
Tävlingskommittén:  
1 anmälan till lägret. 
Cattis kollar upp ev förläng sista anm och kolla upp sista avbokningsdatum 
9BPH, anmälda till Skutskär 
5BPH, anmälda Härryda 
 
Rapport från agilityträff: Otroligt trevligt och varm träff. 
ca 4000kr plus. 
Fin respons från deltagande. 
 
AK/RAS:  
Lathund och RASdata beställt men har ej kommit till AK 
 
Diskussion ang vår information kring vaccinationskom. Pernilla kommer att ändra i en 
formulering och kontaktar sedan för utskick. 
 
Arbetsgruppen tog den 12/7 ett beslut om komplettering till programmet Lathund med 
inköp av RASdata 
 
Verksamheten: 
Styrelsemöte med ett påföljande medlemsmöte den 16/11 2019 
Nya hemsidan är under uppbyggnad 
Monter på Djurens helg avbokas  
 
Webbtidningen:  
Uppskattad och går väldigt bra. 
Nästa nummer kommer den 2 sep. 
 
§9 Övrigt:  
Styrelsen kommer sätta samman en skrivelse gällande uppfödare som misstänks bryta 
mot SKKs grundreglerregel 2:5 och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om hållande av hund och katt, SJVFS 2019:28 
Skrivelsen skickas via SSPK. 
§10 Kommande mötesdatum: 18/9 2019 
 
§11 Mötet avslutas  
 

 


