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

Styrelsemöte nummer 1, 2021-01-19
§1 Mötets öppnande
§2 Medgivande: Alla har gett sitt medgivande till publicering av deras namn.
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Cathrine Eklöf
Justerare: Pia Widerberg och Ami Tingström
Närvarande: Lena, Sussie från valberedningen. Cecilia, Ami, Cattis, Emma Christer
Cathrine och Pia.
§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 publiceravår 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 kontaktassekreterare och/eller ordföranden. För att få ta
del av protokoll och ekonomi ska man vara betalande medlem i klubben.

§7 Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande:
Svar från uppfödare ang utskick om HD-avläsning PSK
Utgående:
Information till uppfödare ang möjlighet till HD-avläsning hos PSK
Inbjudan att delta i styrelsemöte till valberedningen
§8 Verksamheten
Samtliga i styrelsen tar ca 3 minuter per person för att beskriva hur årets upplevts.
Valberedningen Susanne och Lena lämnar mötet.

§9 Årsmöte 2021

Motion 1
Styrelsen bifaller
§10 Våra kommittéer
Utställningskommittén:
Flytt av Mälarpinschern till den 25 september 2021 eftersom SSPK beslutat flytta sin
utställning till detta datum.
Exteriörbeskrivning/bedömning i pinschersektionens regi i Sundsvall respektive
Stockholm våren 2021
Tävlingskommittén:
BPH på Skutskärs BK den 29/5 och den 13/6-2021
AK/RAS:
Utskick till uppfödarna har skett om HD-rtg och uppfödarlistan samt
vaccinationskomplikationer.
RAS är i det närmaste färdigställt och nästa steg är att resterande styrelse läser igenom
och har synpunkter. När detta är gjort så kommer det vara möjligt för medlemmarna att
rekvirera RAS och kunna ha synpunkter som en led i den slut revidering. Efter det
skickas det färdigställda RAS-dokumentet till avelskommitén i SSPK.
Webbsidan:
Websidan har uppdaterats löpande på olika sidor med nya bilder och annan
information.
Webtidningen:
Vi tackar Cattis Zachariasson för ett utmärkt arbete som redaktör för tidningen. Vi
välkomnar Ida Fjällborg som ny redaktör tillsammans med Ami Tingström. Nästa
nummer utkommer den 1 februari 2021.
§11 Övrigt:
Kommande mötesdatum:
Onsdag 10/2 kl 1900

§12 Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Justeras

____________________________
Cathrine Eklöf

________________________
Pia Widerberg

_____________________
Ami Tingström
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