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Dagordning till styrelsemöte nummer 6, 2020-06-15 
 
§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, Cathrine Eklöf, Christer Carle, Emma Hansson, Pia 
Widerberg, Cattis Zachariasson 
Frånvarande: Cecilia Carlbom Widén 
 
§4 Fastställande av dagordning  
 
§5 Föregående protokoll  
Justerat och utlagt på hemsidan 
 
§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 Protokoll till 
styrelsemöte 8, 2019-10-15 
 
§7 Inkommande och utgående skrivelser  
 
Inkommande: 

- SBK - Nytt betalsystem i SBK tävling 
- SKK- Generell dispens 
- SKK - Föreningskommittén informerar om nya riktlinjer för årsmöten 
- SKK - CS protokoll nr 4, 2020 
- SSPK - Rasmontrar och instagram 
- SSPK - Info om nominering till Hamiltonplaketten 
- SSPK - Senaste protokoll 

 
Utgående: 
 
 
§8 AU Beslut 



SSPK har beslutat att flytta Vilsta utställningen 2021 till Västerås till samma plats som 
DP-klubben, AU beslut togs 2020-05-29 att också flytta Mälarpinschern till Västerås, 
bland annat för möjlighet att samordna BIS med DP-klubben 
 
 
§9 Våra kommittéer  
 
Utställningskommittén:  
Styrelsen röstar för att ställa in årets Mälarpinscher, då vi ser det som väldigt svårt att 
genomföra och samtidigt följa SKKsrekomendationer. 
Rekommendationen är 50 personer totalt på plats och att inga i riskgrupp får 
delta/engagera sig i utställningen. 
 
MP 2021 hålls i Västerås 
 
Tävlingskommittén:  
Årets hund: 
Styrelsen anpassar årets hund, pga corona  
Man kommer då kunna slå ihop årets hund 2020 och 2021, dom 5 bästa resultaten 
under tvåårsperioden räknas samt alla titlar och championat 
 
Vi undersöker möjligheten till att anordna ett Viltspårs KM till hösten i Sundsvall. 
 
AK/RAS:  
Arbetar vidare under sommaren 2020 
 
Webbsidan:  
 
Webbtidningen:  
Redaktionen beslöt att skjuta upp nästa nummer av pinschernytt till 1 juli då det är låg 
aktivitet just nu pga corona. Förslag att lyfta gåvomedlemskap i Pinschernytt, ex under 
rubriken “Nya gåvomedlemskap” där uppfödarna kan ha med en bild på kullen som 
välkomnas som nya gåvomedlemskap vilket ger en boost till uppfödarna som får synas. 
 

§10 Verksamheten 
Benämning på färger vid registrering.  
Skrivelse till SSPK ang de färger som pinschern vid registrering kan registreras som. 
Vi önskar begränsa antal val av färg vid registrering. 
 
Vaccinationskomplikationer, vi skickar på nytt ut info till kliniker 
Vem och vilka kan kontaktas - styrelsen kommer att försöka ta ett nytt grep i hur vi når 
ut till  veterinärer och de som utbildar veterinärer.   
 
§11 Övrigt:  
 
§11 Kommande mötesdatum: Torsdag den 13 augusti kl 19.00 
 
§12 Mötet avslutas  
 



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 


