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

Protokoll till styrelsemöte nummer 3, 2020-02-19
§1 Mötets öppnande
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Pia Widerberg
Justerare: Cathrine Eklöf och Ami Tingström
Närvarande: Ami Tingström, Christer Carle, Cathrine Eklöf, Cattis Zachariasson, Emma
Hansson, Cecilia Carlbom Widén, Pia Widerberg
Frånvarande: Alla närvarande
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns
§5 Föregående protokoll
Justerat, godkänt och kommer läggas ut inom kort.
§6 Ekonomi,
Pärmen kommer att postas till Matilda
§7 Inkommande och utgående skrivelser
Inkomna skrivelser
1/ SKK, remis Allmänna regler för utställning och prov
2/ SLU, forskningsnyheter
3/ SKK föreningskommittén,
4/ Älvräddarna
5/ SSPK, Aktivitetsdag inbjudan till alla SSPKraser
6/ SSPK, uppdatering av styrelsen
7/ SKK, Ansökan om ändring av championatregler
8/ SKK, korrespondens gällande officiell utställning 2021
Utgående skrivelser
1/ Utskick av årsmötesprotokoll för signering till justerare och mötesordförande
2/ Utskick av konstituerande protokoll till mötesordförande och justerare
3/ Älvräddarna
§8 AU Beslut

Ami Tingström, Pia Widerberg & Cathrine Eklöf fattade styrelsens första AU beslut dagen
efter Årsmötet. Beslutet innebar att Ami Tingström fick i uppdrag att skicka blommor till
avgående Ordföranden med ett tackkort för fint arbete i Pinschersektionen. Alla AU-beslut
protokollförs hädanefter och läggas ut på Pinschersektionens hemsida.
§9 Våra kommittéer
Under denna punkt kommer vi att diskutera vilka arbetsuppgifter styrelsen har samt försöka
se till att alla i styrelsen känner att dom vet vad styrelsearbetet innebär så att vi alla känner oss
delaktiga.
Ni som varit med tidigare fundera kring arbetsbelastning och vad som ni ”brinner” för.
Utställningskommittén:
Ami har varit i kontakt med SKK angående att dra tillbaka ansökan Mälarpinschern officiell
2021. Svaret var att det kan vara möjligt men att det i sådana fall innebär att klubben ”stängs”
av från att anordna officiell utställning under 2 år framöver.
Vi tar beslut om att låta 2021 ligga kvar och sedan tar vi år för år inoff.
Cathrine Emma, och Cecilia kommer att ingå i vår utställningskommitté.
Cecilia får i uppdrag att vara sammankallande i utställningskommittén och kommer även ta
ansvar för kataloger mm inför våra utställningar.
Cathrine är just nu tillagd i facebookgruppen som SSPK tillhandahåller för rasklubbarnas och
SSPKs utställningar i Vilsta.
Tävlingskommittén:
Namnbyte för den här kommittén till aktivitets och tävlingskommitté utifrån att det är mer
aktiviteter än tävlingar gruppen ansvarar för.
8 mars pinscherpromenad
För närmare information, samtliga aktiviteter under våren finns publicerade på hemsidan och
på Facebook.
De nya statuterna för Årets hund är uppdaterade och publicerade på hemsidan.
Mälarpinscherlotteri 2020: Sponsring till lotteriet/start till KM 2021/start till MP 2021.
Rosetter till Åretshund-vinnare är skickade.
Lokalombud kontaktas för uppdatering.
AK/RAS:
Arbetet med RAS har fått stå tillbaka för arbetet som varit inför årsmötet. Detta skall
återupptas inom kort och styrelsen ska få ta del av det innan det skickas vidare till SSPK.
Webbsidan:
Websidan har bland annat uppdaterats med sektionens nya stadgar från SSPK, ny utformning
av valphänvisningen.
Vi har redan fått positiv feedback från våra medlemmar angående den nya valphänvisningen.
Webmaster har mandat att uppdatera och förnya de sidor som behövs.

Webbtidningen: Nästa nummer ¼ 2020
§10 Övrigt:
Genomgång om rollen som förtroendevald, vad säger SKK och hur ser policyn ut.
§11 Kommande mötesdatum: 25 mars, kl 19.00
- 29 april
- 10 Juni
- 5 aug
§12 Mötet avslutas
Mötesordförande: Cathrine Eklöf

Sekreterare: Pia Widerberg

Justerare: Cathrine Eklöf

Justerare: Ami Tingström
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