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

Protokoll till styrelsemöte nummer 6, 2020-08-13
§1 Mötets öppnande, Ami Tingström öppnade dagens möte
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Mötesordförande: Ami Tingström
Sekreterare: Pia Widerberg
Justerare: Ami Tingström, Emma Hansson
Närvarande: Ami Tingström, Christer Carle, Emma Hansson, Pia Widerberg, Cattis
Zachariasson, Cecilia Carlbom Widén
Frånvarande: Cathrine Eklöf
§4 Fastställande av dagordning
§5 Föregående protokoll
Justerat och utlagt på hemsidan
§6 Ekonomi
Saldo på konto:
– 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

Gåvomedlemskap, fortsätter att komma in och klubben är tacksam för detta.
§7 Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande:
- SKK - CS Nytt beslut gällande covid-19
- SKK- Godkänt ortsbyte av plats för MP 2021
- SSPK - Sommarbrev från utställningskommittén
- SSPK - klubbarnas arbete med RAS
- SKK - Remissomgång 2, regler nosework
- SLU – Forskningsnyheter juli

Utgående:
Information till kliniker runt om i landet gällande vaccinationskomplikationer
Runt 200 st, bland dessa de flesta av Sveriges AniCura och Evidencia.
§8 AU Beslut
Inga AU beslut tagna

§9 Verksamheten

§10 Våra kommittéer
Utställningskommittén:
Klubben ser över domare till MP 2021, men vi har förhoppningar om att låta 2020års
planering ligga kvar.
Exteriörbeskrivning i pinschersektionens regi hösten 2020
Förslag på
- Sundsvall
- Stockholm
Emma och Cecilia planerar upp.
Aktivitets & tävlingskommittén:
Cattis kollar upp ev möjlighet för BPH under hösten
AK/RAS:
Webbsidan:
Uppdatera texter, bland annat om olika sporter etc
Webbtidningen:
Nytt nummer kommer 1/9
§10 Övrigt:
§11 Kommande mötesdatum: torsdag den 17sep kl 19.00
§12 Mötet avslutas

