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

Protokoll till styrelsemöte 7, 2019-09-18
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 Fahlén och Cattis Zachariasson
Närvarande: Ami Tingström, Cathrine Eklöf, Christer Carle, Cattis Zachariasson, Pernilla
Fahlén, Cecilia Carlbom Widén, Pia Widerberg
Frånvarande: Samtliga 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: Fortsatt stopp för norska hundar
- SSPK: senaste nytt SKKs utställningskommitté
- SKKs påminnelse Rasklubbstorget – 1 okt
- SKK, CS protokoll
- SLU, forskarnyheter
Utgående: Skrivelse från pinschersektionen skickad till SSPKs sek.
§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Brev från vår domare på Mälaren (se närmare info på vår hemsida).
Önskemål om att ej ha domaraspirant på vår rasspecial

Mälarpinscherns ekonomi redovisas framöver.
Tävlingskommittén:
1 anmälan till lägret, tyvärr fick det ställas in pga för få anm.
Vår klubb har blivit kontaktad av annan klubb för info kring HUR gör ni och
arrangemang kring Viltspårs KM.
Väldigt trevligt!
AK/RAS:
Lathund och RASdata kört.
AK har gjort 13 körningar (10 rekommenderas)
Sammanställs och kommer in i RAS
Mer info kring detta kommer vi att ta upp på medlemsmötet/uppfödarmötet 17/11
2019
Verksamheten:
Styrelsemöte (16/11 2019) med ett påföljande medlemsmöte den 17/11 2019
Inbjudan i pinschernytt och på hemsidan
Medlems/uppfödarmöte kl 12.30-16.00
Smörgåstårta serveras från 11.30 (anm krävs senast 10/11)
Webbtidningen:
Det kommer finnas möjlighet för uppfödare att lägga in julhälsning i decembernumret
Nästa nummer kommer den 1/11.
§9 Övrigt:
SSPK-möte, information
Hedersmedlem, klubbarna beslutar själva om kriterierna kring detta. (uppdateras på
årsmötet)
Stadgar på föreningskommittén, 20 november. Börjar gälla 1/1 2020.
Förslag på gemensam monter från SSPK i Göteborg
MT arrangeras 19-20/10 i Örebro av Dvärgschnauzer
Styrelsen ska skicka in förslag till förtjänsttecken och uppfödarmedalj till SSPK - ska
vara inne senast 31 okt.
§10 Kommande mötesdatum: 16 okt
§11 Mötet avslutas

