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

 
Protokoll till styrelsemöte nummer 2, 2021-02-09 
 
§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 Cecilia Carlbom Widen  
Närvarande: Pia Widerberg, Cathrine Eklöf, Emma Hansson, Christer Carle, Cecilia 
Carlbom Widen, Cattis Zackarisson, Ami Tingström  
Meddelat frånvarande:  
 
§4 Fastställande av dagordning  
 
§5 Föregående protokoll 
Justerat 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  
Inkomna skrivelser  
1/ Förfrågan, RAS  
2/ SLU, forskningsnyheter  
3/ SKK Utställningskommitte – Enkät om CUA (Utställningsansvariga och utbildningar)  
4/ SKK Covid – 19 
5/ Besvarande MSD, Intervet – Nordisk Medicin (vaccinationskomplikationer)  
6/ Deltagande till studie av laserterapi, trasiga öronkanter  
7/ SSPK, Zoom 
Utgående skrivelser  
1/ RAS – utskick inför årsmöte 
2/ Kontakt med MSD, Intervet – Nordisk Medicin (vaccinationskomplikationer)  



3/ SSPK, Zoom (årsmöte)  
4/  

§8 Årsmöte 2021  
Cathrine har kontaktat Anneli (SSPK) för användandet av Zoom vid årsmötet.  
Styrelsen får tillgång till Zoom den 18/2 och kommer den 24/2 att ha ett testmöte.  
Diskussion inför om vilka roller som behövs inför mötet.  
1 värd och flertalet ansvariga för uppgifter.  
 
Göran är tillfrågad för ordförandeskapet och har tackat ja.  
 
1medlem per zoomuppkoppling 
 
§9 Våra kommittéer  

Tävlings- och aktivitetskommittén:  
BPH i Skutskär den 29/5 och den 13/6  
Kostnad 900kr Begränsat antal platser.  
Anmälan till cattis@pinschersektionen 

AK/RAS:  
RAS - Skickas in SSPK avelskommittee den 15/2  
 
Webbsidan:  
Årsmöteshandlingar och kallelse inför årsmöte utlagt på sidan.  

Webbtidningen: nästa nummer 1april  
 
§10 Övrigt: - Förråd och förvaring  
Nya styrelsen kontaktar Cecilia för förflyttning av material 
 
§11 Kommande mötesdatum: Årsmötet, den 28 februari 2021  
 
§12 Mötet avslutas  



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

Protokoll till styrelsemöte nummer 2, 2021-02-09 
 
§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 Cecilia Carlbom Widen  
Närvarande: Pia Widerberg, Cathrine Eklöf, Emma Hansson, Christer Carle, Cecilia 
Carlbom Widen, Cattis Zackarisson, Ami Tingström  
Meddelat frånvarande:  
 
§4 Fastställande av dagordning  
 
§5 Föregående protokoll 
Justerat och utlagt  
 
§6 Ekonomi 56 836,29kr 

§7 Inkommande och utgående skrivelser  
Inkomna skrivelser  
1/ Förfrågan, RAS  
2/ SLU, forskningsnyheter  
3/ SKK Utställningskommitte – Enkät om CUA (Utställningsansvariga och utbildningar)  
4/ SKK Covid – 19 
5/ Besvarande MSD, Intervet – Nordisk Medicin (vaccinationskomplikationer)  
6/ Deltagande till studie av laserterapi, trasiga öronkanter  
7/ SSPK, Zoom 
Utgående skrivelser  
1/ RAS – utskick inför årsmöte 
2/ Kontakt med MSD, Intervet – Nordisk Medicin (vaccinationskomplikationer)  
3/ SSPK, Zoom (årsmöte)  
4/  

§8 Årsmöte 2021  
 
Cathrine har kontaktat Anneli (SSPK) för användandet av Zoom vid årsmötet.  
Styrelsen får tillgång till Zoom den 18/2 och kommer den 24/2 att ha ett testmöte.  
Diskussion inför om vilka roller som behövs inför mötet.  



1 värd och flertalet ansvariga för uppgifter.  
 
Göran är tillfrågad för ordförandeskapet och har tackat ja.  
 
1medlem per zoomuppkoppling 
 
§9 Våra kommittéer  

Tävlings- och aktivitetskommittén:  
2 BPH  

AK/RAS:  
RAS - Skickas in SSPK avelskommittee den 15/2  
 
Webbsidan:  
Årsmöteshandlingar och kallelse inför årsmöte utlagt på sidan.  

Verksamheten:  
Årsmöte, diskussion om ev plattform för att möjliggöra ett årsmöte 2021.  
Cecilia undersöker vilka alternativ som finns. 

Webbtidningen: nästa nummer 1april  
 
§10 Övrigt: - Förråd och förvaring  
Nya styrelsen kontaktar Cecilia för förflyttning av material 
 
§11 Kommande mötesdatum: Årsmötet, den 28 februari 2021  
 
§12 Mötet avslutas  


