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

 
 
 

Protokoll till styrelsemöte 1, 2020-01-15 
 
 

§1 Mötets öppnande  
Vice Ordförande Cathrin Zackariasson öppnar mötet 
 
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn 
 
§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare:  Pia Widerberg 
Justerare: Cecilia Carlbom Widén och Cathrin Zackariasson 
Närvarande: Ami Tingström, Christer Carle, Cecilia Carlbom Widén, Cathrine Eklöf, Pia 
Widerberg  
Frånvarande: Pernilla Fahlén 
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs  
 
§5 Föregående protokoll  
Godkänt och utlagt 
 
§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 
 
Styrelsen tar kontakt med kassören så revisorerna får tillgång till ekonomin för att 
skriva revisionsberättelsen till årsmötet. 
 
 
§7 Inkommande och utgående skrivelser  

 SKK – Utbildning i Katalog för PC.  Ingen som har möjlighet att gå just nu, 
 SKK – Avelkonferens, Scandic Victoria Tower Kista, 22 och 22/3 . Ev har vi en 

intresserad, men bordlägger frågan till konstituerande mötet dem 8/2  
då anmälan går ut 17/2. 

 SSPK – fysiskt möte – 19 jan kl 11 i SKK lokal. Cathrine Eklöf åker.  
 SSPK – Delegater. Vi har 3 röster. Datum 8 mars.  

Vi skickar in 3 st namn 
 SSPK –medlemslistorna ska skickas till sekreterare i SSPK varje månad.  

Just nu får ordförande i Pinschersektionen dom, men vi vill att medlemslistorna i 
fortsättning ska komma till sekreterare i Pinschersektionen  



 Fel adress till Pinschersektionen på skatteverket. Firmatecknare får ta kontakt 
med skatteverket och ändra adressen.  

 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
Pga omstruktureringen på SSPKs utställningskommittén så har vi blivit tillfrågade om 
vårat domarval inför Mälarpinschern. Utställningskommittén har diskuterat med SSPK 
och Cathrine Eklöf kollar vilken domare vi har blivit tilldelade för att vi ska kunna gå ut 
med informationen till medlemmarna.  
 
Tävlingskommittén:  
Årets hund listan är sammanställd och vinnare kommer att meddelas  
 
AK/RAS:  
RAS är på gång och planen är att det ska skickas in till SSPK  innan  Årsmöte. 
 
Verksamheten: 
Pinscherpromenad  i Västerås den 18 januari.  
Pinscherpromenad 8 Mars  i Göteborg 
 
Webbtidningen: 
Nästa tidning kommer inte ut 1 Februari som tanken var tidigare utan 10 Februari för 
att kunna ta med en sammanställning från Årsmötet 
 
§9 Övrigt:  
Valberedningen har lämnat ett förslag.  Kommer läggas  till i Årsmötes handlingarna 
Årsmötet – Pernilla har lagt lite bra att ha saker i google docs under årsmötet 2020.  
 
§10 Kommande mötesdatum:  
Årsmötet: 8 februari kl 12.00, Nacka klubbstuga, brukshundsklubben. 
11.00 serveras mat (innan mötet). 
Efter mötet delas Årets hund ut. 
 
§11 Mötet avslutas  
 
 
 
Ordförande och justerare: Cathrin Zackariasson 
 
 
 
 
Sekreterare: Pia Widerberg 
 
 
 
 
Justerare: Cecilia Carlbom Widén 


