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Protokoll Styrelsemöte 5 den 19 maj 2021 
 
§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: Emma Nikolaou jämte ordförande 
Närvarande: Jörgen Zackariasson, Maria Kimby, Emma Nikolaou, Catarina Francis, Eva 
Maria Fjätvall 
Adjungerad: Cattis Zackariasson som bistår med sina erfarenheter inom 
pinschersektionen (har ej rösträtt) 
Frånvarande:  
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs 
 
 
§5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat och utlagt på hemsidan. Protokollet godkändes. 
 
 
§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: 
Styrelsemedlem/ledamot och likaså avelskommitté (AK) ansvarig hoppar av sitt 
uppdrag på båda posterna. 
Information om restriktioner rörande Corona från SKK 
Förslag på åtgärder för att minska smittspridning från SKK 
Upprop om namninsamling mot hundsmuggling och massimport från SKK 
Svar beträffande mailprogram från SSPK 
Sedvanliga medlemslistor 
 



Utgående: 
Ordförande besvarar tidigare ledamot/avelskommitté ansvarig via mail. 
Frågan angående mailprogram till SSPK. 
 
 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
Pernilla har tackat ja till att anordna Mälarpinschern i år om den blir av. Cattis kommer 
att vara behjälplig. Om det finns fler som är intresserade av att hjälpa till så kontakta 
ansvariga på mp@pinschersektionen.se 
 
Tävlingskommittén:  
- Viltspårskurs i Stockholm – Bara tre hundar är anmälda. Anmälning senast 31/7. 
- BPH 27/8 i Stockholm – 8 av max 11 är anmälda. Anmälan senast 30/6. 
- BPH 29/5 i Skutskär – 10 hundar anmälda. 
- BPH 13/6 i Skutskär. 2 av 12 är anmälda. Sista anmälan 28/5 
- Ställa in Årets Hund 2020 och 2021 och börja på nytt 2022. Styrelsen ställde sig bakom 
förslaget och beslutade i enlighet med det. 
 
 
AK/RAS: 
- Informera Schnauzerringen om att hänvisningen till att vi kommer att lägga upp HD 
resultat från Tyskland ska tas bort. /Eva-Maria kontaktar Schnauzerringen. 
Dock är det bra om vi i styrelsen fick in alla resultat för eventuell statistik. Styrelsen/AK 
tar på sig ansvaret för att samla in och dokumentera alla resultat från Tyskland. 
- Styrelsen diskuterade huruvida information om möjlighet att läsa av röntgenplåtar i 
Tyskland ska finnas på hemsidan. Styrelsen beslutade att avvakta med att lägga in någon 
information på vår hemsida. 
- Styrelsemedlem /ledamot och likaså Avelskomitten (AK) ansvarig hoppar av sitt 
uppdrag på båda posterna med omedelbar verkan. 
-AK har i nuläget inga medlemmar så mailen kommer fortsättningsvis gå till 
sekreteraren. 
 
 
Verksamheten: 
Adressändring till skattemyndigheten. Posten ska fortsättningsvis gå till Maria Kimby i 
egenskap av sekreterare. 
Styrelsen diskuterade förslag till hur fler uppfödare skulle kunna förmås att ge 
gåvomedlemskap till sina valpköpare. 
Styrelsen beslutade att boka Hunderbanan i Norrtälje den 13 juni för medlemmar. 
Styrelsen ställde sig bakom att bjuda på evenemanget. Maximalt 30 hundar kan delta. 
Ambassadörer: Styrelsen lyssnar med de befintliga ambassadörerna om de vill vara kvar 
innan vi börjar tillfråga nya. 
 
 
Webbtidningen:  
Klubben har ingen redaktör för tillfället. 
 



 

§9 Övrigt:  
Catarina anmälde att hon kliver av styrelsen av personliga skäl. 
 
 
§10 Kommande mötesdatum:  
Nästa möte äger rum den 17 juni kl. 19.00.  
 
 
§11 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och engagemang och avslutade mötet. 
 
 
Ordförande: 
Jörgen Zackariasson 
 
 
Sekreterare: 
Maria Kimby 
 
 
Justerare: 
Emma Nikolaou 


