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Protokoll Styrelsemöte 7 den 26 augusti 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, Eva Maria Fjätvall 
Frånvarande:  
 
§4 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs 
 
§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: 

 Regler för SE VCh 
 Föreningskurs på distans. Kursstart 1 september 
 Fråga angående medlemskap från valpköpare 
 Fråga om hur man får viltspårschampionat registrerat på Hunddata. 
 Frågor angående vaccinationskomplikationer fr privatperson från UK 

 
 
Utgående: 

 Sekreterare har ringt valpköpare, uppfödare och SKKs medlemsavdelning 
angående medlemskap som inte registrerats. 

 Mailat svar på fråga om viltspårschampionat. Man måste själv ansöka. Bifogat 
länk till SKK. 

 Svarat personen som mailat från UK 
 



 
 
 
 
 
 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
Mälarpinschern –  
 
I dagsläget är 37 hundar anmälda. Anmälningstiden går ut om en knapp vecka. 
 
Styrelsen beslutade att ge Pernilla Fahlén mandat att ordna med lunch och fika till 
domare och ringsekreterare. Flera rasklubbar delar på kostnader för middagen kvällen 
innan utställningen. 
 
Förslag på att göra Mälarpinschern ännu roligare: 
 
•Förslag till sponsring för att fler ska få pris:  
Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Aken Zoo för att få dem att sponsra 
klassvinnarna med presentkort. 
Det är BIR och BIM valp 1 och valp 2, Bästa Junior, BIR och BIM vuxen och BIR och BIM 
veteran. Totalt 10 priser. 
 
•Åtgärder för att få ”nybörjare” att ställa ut sin hund:  
För att alla som vill ska våga och känna sig trygga i att ställa ut sin hund kommer några 
kontaktpersoner att utses. Pernilla F, Maria K och Cattis Z ställer upp som frivilliga. 
Styrelsen ska vidtala några fler. Kontaktpersonerna kan bära kännetecken i form av t-
shirt eller annat.  
En blänkare om detta kan förslagsvis läggas ut på FB, instagram och hemsidan.  
 
• Följande priser kommer att delas ut:  

1. Bästa huvud och uttryck (bedöms av domaren) 
2. Bästa rörelser (bedöms av domaren) 
3. Bästa samspel 
4. Gladast ekipage 
5. Bästa rörelser på handler 
6. Sötaste ekipage 

 
Tävling 2 – 5 väljs av Pernilla Fahlén och Jörgen Zackariasson. Pris utgår i form av 
rosetter.  
 
 
Tävlingskommittén:  
- Viltspårskurs i Stockholm – 5 stycken anmälda. Instruktören fyller på själv med egna 
ekipage 
- BPH 27/8 i Stockholm – Fullt! 
- Viltspårs DM 4/9 i Vänersborg och 10/10 i Stockholm. 5 anmälda till Vänersborg och 3 
till Stockholm än så länge. 



 
AK/RAS: 
Schnauzerringens hänvisning ang HD är fortfarande oförändrad trots påpekande om 
detta. Ordförande stöter på. 
 
 
Verksamheten: 
 
 
Medlemsbrev:  
Nästa brev kommer ut om någon vecka. Sommarstadens kennel kommer att 
presenteras. Diskuterades länkning till medlemsbrev med kennelpresentation.  
 
 

§9 Övrigt:  
Mötet inleddes med en demonstration av styrelseportalen Reduca. Portalen integrerar 
styrelsemöten, medlemsregister och mailfunktioner. SKK samt flera andra rasklubbar 
har redan börjat använda systemet. Målet är att medlemslistan ska uppdateras löpande 
utifrån info från SKK, men där är vi inte ännu. Vi måste själva uppdatera i dagsläget. 
Kostnaden är 120 kr plus moms per månad. Den högre effektiviteten gällande gruppmail 
och styrelseprotokoll samt bättre möjligheter för en smidigare överlämning vid byte av 
styrelsemedlemmar, medför att styrelsen ställde sig bakom att teckna avtal med Reduca 
förutsatt att vi är nöjda efter testperioden på 30 dagar.  
 
Våra utställningsprylar i form av bord, stolar, tält, skyltar mm behöver förvaras 
någonstans. Styrelsen ska höra sig för med alternativ förvaring. 
 
 
§10 Kommande mötesdatum:  
Nästa möte hålls den 30 september 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 
 


