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

Protokoll till styrelsemöte 10, 2019-12-11
§1 Mötets öppnande
§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 Pernilla Fahlén
Närvarande: Pernilla Fahlén, Ami Tingström, Christer Carle, Cecilia Carlbom Widén,
Cathrine Eklöf, Pia Widerberg
Frånvarande: Cattis Zachariasson
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
§5 Föregående protokoll
Godkänt och utlagt
Pga av att ett fel smygit sig in under punkten Mälarpinschern kommer det att justeras
igen. Datum för Mälarpinschern 2020 ska vara den 16 maj och ej den 15 maj.
§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
- SSPK: Årsmöte, valberedning
Lansering av rassökfunktion på Köpahund.se
Info kring årsmöte den 8 mars 2020
- SKK: Disciplinnämnden beslut 89-2019
- SLU – forskarnyheter nr 8
- Badges till hundmässan
- Efterfrågan om bilder till APP
§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Arbetet med domare är under pågående.

Tävlingskommittén:
Arbetet med lägerverksamhet 2020 fortsätter enligt plan.
AK/RAS:
Målsättning är att RAS ska upp till SSPK innan årsmötet den 8 februari.
RASunderlaget presenterades i grova drag på uppfödar- medlemsmöte, arbetet
fortskrider enligt plan.
Verksamheten:
Årsmötet: 8 februari kl 12.00, Nacka klubbstuga, brukshundsklubben.
Ordförande bokad.
11.00 serveras fika (innan mötet).
Efter mötet delas Årets hund ut.
28 december är sista datumet för inlämnande för motioner!
Lathund för hur man skriver en motion kommer att läggas i nästa nr av Pinschernytt.
Styrelsen diskuterar och går genom propositioner inför mötet.
Genomgång av budgetplan 2020
Webbtidningen: nästa nummer16 december, JULspecial
Uppfödare erbjuds köpa julkortsplats för 50kr. Inlämnas senast 15dec.
§9 Övrigt:
Fullmäktige
§10 Kommande mötesdatum: 15/1-2020
§11 Mötet avslutas

Ordförande och justerare Pernilla Fahlén

Sekreterare Pia Widerberg

Justerare Cecilia Carlbom Widén

