Pinschersektionen
Postadress: Pinschersektionen c/o Pia Widerberg, Grenardjärtorpet
Tingstad, 604 95 Norrköping
Protokoll till styrelsemöte 9, face-to-face 2019-11-16
§1 Mötets öppnande
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Pia Widerberg
Justerare: Cattis Zachariasson och Pernilla Fahlén
Närvarande: Pernilla Fahlén, Ami Tingström, Christer Carle, Cattis Zachariasson, Cecilia
Carlbom Widén, Pia Widerberg
Frånvarande: Cathrine Eklöf,
§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
§7 Inkommande och utgående skrivelser
Skk - Årets KF-protokoll
SKK – Auktorisering domare, på pinscher Anna Lena Angeria och Gabriella Carlid
SKK – CS protokoll 5 och 6
§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Klart med ansökan Mälarpinschern 2021. Utställningen kommer att ligga den 16/5
Sammanställning av ekonomin, gällande årets Mälarpinschern pågår
Förslag till domare 2020 kommer lämnas till SSPK
Tävlingskommittén:
Undersöker möjligheten för lägerverksamhet 2020
Planering pågår även för 2020:
BPH under våren,
läger under sommaren och

viltspårkurs och KM under hösten.
AK/RAS:
Presenterar arbetet under medlems/uppfödarmötet den 17/11.
Verksamheten:
Årets hund, för deltagande inlämning senast 12 januari. Se statuter på hemsidan
Anmälan öppen redan nu.
En blänkare på våra sociala sidor kommer läggas ut kring Monter i Stora Stockholm.
Monter i Göteborg kommer vi avstå
Årsmötet kommer förläggas till den 8 februari
Frågan till ordförande har gått ut och vi undersöker lokal i stockholmsregionen.
Motioner ska skickas in senaste den 28 dec, lathund för hur man skriver en motion
kommer att läggas i nästa nr av Pinschernytt.
Hemsidan uppdateras - Pga detta kan den uppfattas som rörig under en tid.
Styrelsen har under mötet gått genom valphänvisningen och dess utformning.
Styrelsen beslutar häva gulmarkeringar med omedelbar verkan.
Webbtidningen: nästa nummer16 december, JULspecial
Uppfödare erbjuds köpa julkortsplats för 50kr. Inlämnas senast 15dec.
§9 Övrigt:
2st adventspromenader, en i Göteborg och en i Uppsala. Mer info ligger under
Aktiviteter på hemsidan.
§10 Kommande mötesdatum: 11 december
§11 Mötet avslutas

Ordförande Pernilla Fahlén

Sekreterare Pia Widerberg

Justerare Pernilla Fahlén och Cathrin Zackariasson

