
Pinschersektionen 
Postadress: Pinschersektionen c/o Maria Kimby, Klintvägen 60, 756 55 Uppsala 

 
 
 

 
 

Protokoll Styrelsemöte 8 den 4 oktober 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: Eva Maria Fjätvall 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: 

 Bekräftelse på signerat avtal Reduca 
 Lösenord till Reduca till styrelsen 
 Inbjudan distanskurs Föreningskunskap 
 Fråga om nomineringar till SSPKs förtjänsttecken 
 Medlem vars anmälan till MP inte kommit in, men som skickat betalning. 

 
Utgående: 

 Meddelat SKK att vi har oförändrade medlemsavgifter 2022 jämfört med 2021 
 Svarat medlem vars anmälan till MP kommit bort. 

 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
 
Mälarpinschern –  



Mälarpinschern gick av stapeln den 25 september. Evenemanget blev mycket lyckat. 
Vädret var strålande och drygt 60 hundar var anmälda. Många ställde ut för första 
gången, vilket var extra glädjande. 
 
Mälarpinschern 2022 kommer att vara inofficiell enligt tidigare beslut. Den kommer att 
gå av stapeln den 14 maj på First Camp Västerås. Styrelsen tycker att det är mycket 
viktigt att en utställningskommitté snart kommer på plats. 
 
Mälarpinschern 2023 kommer att vara officiell enligt beslut på Årsmötet 2021. Den 
kommer inte att samarrangeras med SSPK, som kommer att flytta sin utställning runt i 
landet år från år.  
 
Dvärgpinscherklubben vill gärna samarrangera och styrelsen beslutade att tacka ja till 
det. Det finns flera fördelar med att det blir ett större arrangemang.  
 
Styrelsen beslutade om att hålla MP 2023 på First Camp Västerås. 
 
Tävlingskommittén:  
- DM i Viltspår i Stockholm – 10 stycken anmälda till den 10/10. Tyvärr har vi bara en 
domare som dömer alla spåren. Anledningen är att det är svårt att få tag på domare, 
eftersom jaktsäsongen har startat. 
Inför nästa år ska vi försöka boka tävlingen lite tidigare. 
 
AK/RAS: 
- Schnauzerringens hänvisning angående HD är nu ändrad och resultaten skickas till      
ordförande som lägger upp det på driven. 
- Ordförande tar kontakt med avelsrådet för att tillse att all information som finns förs 
över till Reduca. 
- Enkät angående missbildningar och vaccinationskomplikationer diskuterades. 
Styrelsen gav Maria Kimby mandat att arbeta vidare med enkäten och ta kontakt med 
uppfödare för input. 
 
Verksamheten: 
Sektionens prylar i form av bord, stolar, priser, tält mm ligger för närvarande på Jörgens 
släpkärra. Emma Nikolaou erbjöd sig att magasinera sakerna.  
Emma skickar mail till berörda för att kunna sammanställa en inventarieförteckning. 
 
Medlemsbrev:  
Nästa brev kommer att skickas ut den 4/10. Hot Sweets kennel kommer att presenteras.  
 
§9 Övrigt:  
Noteras att antalet medlemmar uppgår nu till 264 stycken. 
 
§10 Kommande mötesdatum:  
Nästa möte hålls den 11 november kl 19.00. 
 
§11 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och engagemang och avslutade mötet. 
 



 
Ordförande: 
Jörgen Zackariasson 
 
 
Sekreterare: 
Maria Kimby 
 
 
Justerare: 
Eva Maria Fjätvall 
 


