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Protokoll Styrelsemöte 4 2021-04-30 
 

§1 Mötets öppnande  
 
§2 Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn  
 
§3 Val av sekreterare och justeringsperson  
Sekreterare: Maria Kimby  
Justerare: Eva Maria Fjätvall  
Närvarande: Jörgen Zackariasson, Maria Kimby, Emma Nikolaou, Catarina Francis, Eva 
Maria Fjätvall  
Frånvarande: Pia Widerberg, Ann Lindqvist  
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat och utlagt på hemsidan.  
 
§6 Ekonomi 
– p g a starka rekommendationer från SKK kommer Pinschersektionen fram över ej 
publicera vår ekonomi i protokoll för publicering. Flera klubbar har utsatts för 
bedrägeriförsök p g a 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 skrivelser:  

• Ny kurs i föreningskunskap 7 april från SSPK  
• Nya medlemsbevis där specialklubb ingår för våra medlemmar  
• Infomöte SSPK den 28 april  
• Från SKK uppdaterade medlemslistor, nya ägare och medlemsstatistik  
• Fråga om varför vi inte informerar om möjligheten till ny bedömning av HD 
resultat i Tyskland  
• Protokoll från SSPK  
• Info om att nya instruktioner för RAS kommer att skickas ut från SKK. Det har 
fördröjt insändandet av vår RAS.  
 
 



Utgående skrivelser:  
• Jörgen har tagit kontakt med Anette på SSPK angående hur vi informerar 
om omläsning av HD-resultat i Tyskland. Svar har ännu inte inkommit 
 

.§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
Jörgen har frågat Pernilla om hon kan tänka sig styra upp arbetet med 
Mälarpinschern. Hon är tveksam då hon inte vill lägga ner en massa jobb om det 
inte blir något. Cattis, Jörgen och Pernilla kommer att träffas och prata om vad 
som ska och kan göras. Mälarpinschern är officiell i år, men Anette skulle kolla 
om det gick att fortsätta ha den officiell även 2022. Just nu är den inofficiell 2022 
enligt det gamla beslutet.  
 
Tävlingskommittén:  
Emma Nikolaou har bokat in Viltspårskurs i slutet på augusti och början på 
september. Emma N har även ordnat ett BPH som är 27/8 i Stockholm. Anmälan 
är öppen. Tidigare  styrelsemedlem har erbjudit sig att anordna 
exteriörbeskrivning i Sundsvall (Det var en planerad tidigare, men den blev 
inställd). Styrelsen ställer sig positiv till det. Emma Nikolaou ordnar ett prova-på-
nosework i Stockholm. Vi tar 200 kronor för arrangemanget. KM föreslås 
arrangeras både i Västsverige och i Stockholmsområdet. Styrelse är positiv till att 
ordna två omgångar i synnerhet eftersom vi har så få andra aktiviteter. Vi 
kommer att benämna det DM.  
 
AK/RAS: Det har frågats kring att lägga upp HD resultat från Tyskland på 
hemsidan. Enligt Schnauzerringens hemsida kan vi göra det. Hittade också en 
konversation från 14 januari i FB gruppen där det togs beslut om att lägga upp 
information om att man kunde skicka in sina röntgenplåtar via Schnauzerringen. 
Dock finns ingen sån information utlagd i dagsläget.  
På ordförandes förslag beslutade styrelsen att bordlägga frågan. Styrelsen 
kommer att försöka hämta in så mycket information som möjligt inför nästa 
möte.  
 
På informationsmötet den 28/4 kommer de ta upp hur det blir med RAS och om 
vi kan få den inskickad till SKK för godkännande.  
 
Verksamheten:  
Catarina har uppdaterat stora delar av hanhundslistan. Cattis har ändrat 
informationen på hemsidan enligt den nya informationen.  
Månadens trick kördes första gången i april. 16 lämnade in filmer och 8 av dessa 
var medlemmar. Månadens bild och månadens tema. Månadens bild är mycket 
populär. Styrelsen ställer sig positiv till att använda månadens bild till att göra en 
väggalmanacka varje år och sälja till medlemmarna. Styrelsen är positiv till att 
varje månad byta bilden på klubbens FB-sida till Månadens bild.  
Vad kan vi erbjuda sponsorer? Förslagsvis kan de vara med på kalendern och en 
bildekal. Styrelsen diskuterade möjligheten att ha pinscherambassadörer runt 
om i Sverige som skulle kunna hjälpa till att ordna aktiviteter runt om i landet. De 
skulle kunna ordna promenader och ha lokal kännedom när det gäller BPH, 



viltspår, prova-på-agility och annat. Styrelsen kommer att be intresserade 
ambassadörer att höra av sig till styrelsen. 
Webbtidningen:  
Ingen redaktör finns för tillfället. Eva Maria, och Catarina kommer bilda en liten 
grupp och försöka gå vidare därifrån.  
 
§9 Övrigt:  
Informationsmöte den 28/4 kl. 18.00 med SSPK via ZOOM. Alla i styrelsen bör 
närvara.  
Ann Lindqvist har meddelat att hon har svårt att närvara vid våra styrelsemöten, 
då hon jobbar mycket på kvällarna. Hon föreslår att vi adjungerar in Mats 
Lindqvist i hennes ställen då hon inte har möjlighet att närvara. Styrelsen ställde 
sig positiv till det upplägget.  
 
§10 Kommande mötesdatum: Nästa möte är den 19 maj kl. 19.00.  
 
§11 Mötet avslutas  
 
Ordförande Jörgen Zackariasson  
 
 
 
Sekreterare Maria Kimby  
 
 
 
Justerare Eva Maria Fjätvall 


