Pinschersektionen

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

Protokoll till styrelsemöte 7, 2020-09-23
§1 Mötets öppnande
§2Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Cattis Zackariasson
Justerare: Cathrine Eklöf och Pia Widerberg
Närvarande: Pia Widerberg, Ami Tingström, Christer Carle, Cathrine Eklöf, Pia
Widerberg, Emma Hansson
Meddelat förhinder: Cecilia Carlbom Widén
§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 Protokoll till
styrelsemöte 8, 2019-10-15
§7 Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande:
- Forskningsnyheter, SLU
- Tävlingsavd, SKK gällande ansökan om utställning
- Distriktsveterinärerna, Johanna Lothman
- Föreningskommittén, genomgång av styrelseportalen
Utgående:
- Information till kliniker runt om i landet gällande vaccinkomplikationer
- Besvarande till distriktsveterinärerna kring utskick
§8 AU Beslut
Inga AU beslut

§9 Verksamheten
§10 Våra kommittéer
Utställningskommittén:
Domare till MP 2021 har tackat ja.
Datum är 15 Maj och plats First Camp Västerås
Cattis lägger ut inbjudan på FB
Exteriörbeskrivning i pinschersektionens regi hösten 2020
Patrik Ragnarsson ställer upp i Sundsvall för 950 kr + reseersättning
Lokal 1500 kr
Aktuella datum är 14-15 nov
21-22 nov
Anmälningsavgiften kommer att bli 150 kr.
Det finns även möjlighet att få en beskrivning inofficiellt men de officiella har förtur
Tävlingskommittén:
BPH (ingen återkoppling än)
AK/RAS:
Schnauzerringen har skickat ett flertal röntgenplåtar för avläsning till PSK (Tyska
pinscher och Schnauzer klubben) och över 50 % av de avlästa plåtarna hade en bättre
status än den svenska avläsningen av samma plåt. Schnauzerringen har erbjudit
Pinscherklubben att via deras AK kunna skicka in plåtar till PSK även för Pinscher.
Styrelsen beslutar att det ska skickas ett utskick till Pinschersektionens uppfödare med
information och se vilket intresse det finns kring detta hos uppfödarna.
Webbsidan:
Uppdatera texter, bland annat om olika sporter etc
Webbansvarig kontaktas
Webbtidningen: Nästa nummer kommer 1/11
§10 Övrigt:
§11 Kommande mötesdatum: Tisdagen den 10/11 kl 19.00
§12 Mötet avslutas
Ordförande/Justerare
Cathrine Eklöf
Sekreterare
Cattis Zackariasson
Justerare
Pia Widerberg

