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

Protokoll Styrelsemöte 9 den 11 november 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: jämte ordförande är Emma Nikolaou
Närvarande: Jörgen Zackariasson, Maria Kimby, Emma Nikolaou, Eva Maria Fjätvall
Frånvarande: §4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och utlagt på hemsidan. Protokollet godkändes.
§6 Ekonomi
Jörgen har nu tillgång till banken. Nu finns endast två firmatecknare registrerade.
Kassören och ordförande.
– 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:
 RAS – återkoppling från SKK
 Remiss: Förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer.
 Inbjudan att ha monter på My Dog i Göteborg i januari
 Handbok för rasklubbar och delegater inför SSPKs fullmäktige
 Målinriktad avel för god mentalitet
 Info att motioner till SSPK ska vara inne senast den 31/12–21
 Inbjudan till workshop för gemensam verksamhetsplanering den 8/12 hos SSPK
 Utkast till medlemsbrev från M C
Utgående:
 Inga utgående skrivelser

§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Mälarpinschern –
- Redovisning måste göras på Årsmöteshandlingarna inför Årsmötet 2022
Kassör och utställningsansvarig löser just den punkten.
- Förslag på domare till Mälarpinschern 2022. SSPK har inte bokat domare än. C B,
Danmark är ett förslag.
Tävlingskommittén:
- Viltspårs DM 10/10 i Stockholm har genomförts. 9 hundar ställde upp och stämningen
var god. Vi placerade hundarna 1 – 4. Resten kom på femte plats. Emma ordnade mall till
diplom.
-12 platser är bokade för BPH 27 augusti 2022 på Skutskärs BK.
AK/RAS:
- Återkoppling från Avelskommittén på SKK kom in den 9/11. En del kommentarer var
av redaktionell karaktär, andra kräver mer analys och arbete. Styrelsen beslutade att
skicka kommentarerna vidare till de som gjorde arbetet med RAS. Maria kontaktar.
- Skrivelsen Målinriktad avel för god mentalitet diskuterades. Styrelsen vill ha en frivillig
uppgift på hemsidan vid planerade kullar, födda valpar samt hanhundslistan. BPHs
moment 1 Främmande person Trygg ska kunna anges med bedömd siffra mellan 0 och
4.
- Föreläsning via Zoom (medlemsmöte) om BPH som ett verktyg i aveln diskuterades.
Styrelsen tycker att det vore värdefullt att genomföra och ska via SSPK ta fram ett
lämpligt namn som föreläsare.
- Ett utskick till uppfödare om födda valpar under året kommer att göras. Det kommer
att vara frivillig och alla uppgifter kommer att vara anonyma. Spårbarhet kommer inte
att vara möjlig.
- Det har kommit förslag via SSPKs enkät över verksamhetsplanering på att införa ett
dödsregister över ålder vid dödstillfället och anledningen till att hunden dog. Styrelsen
tycker att det var ett bra förslag.
Verksamheten:
- Årsmöte 2022 kommer att äga rum den 27 februari 2022 kl 15.00. Styrelsen bestämde
att mötet ska äga rum via Zoom. Vi har fått SSPKs tillåtelse att låna Zoom av dem utan
kostnad.
- Styrelsen bestämde att förra årets mötesordförande ska tillfrågas. Ordförande åtar sig
att höra med honom.
- Ordförande skickar in medlemslistan till Reduca, så att medlemsbrevet kan gå ut via
det.
- SSPKs fullmäktige 6 Mars i Rotebro. Tidigare har vi fått närvara med 3 delegater. Maria
Kimby och Cattis Zackariasson närvarar gärna.
- Årsmötetshandlingarna 2022. Årsmötets handlingarna kan redan nu börja
sammanfattas så det inte blir en allt för stor uppgift i slutändan. De ligger på driven
under Årsmöten. All statistik på födda kullar mm kom förra året från avelskomitten.
Styrelsen tycker att informationen är intressant. Maria Kimby åtogs sig att ta fram
statistiken. Alla verksamheter som är gjorda med inkommande pengar och utgifter ska

redovisas. Som te.x viltspårs DM och Mälarpinschern. Allt som är gulmarkerat är inte
klart. Om ni gör klart något så ta bort gulmarkeringen.
- RAS monter på My Dog 2022 – Styrelsen beslutade sig för att avstå från deltagande dels
för att det innebär en stor kostnad, dels för att smittspridningen åter kan ta fart.
- Styrelsen ställer sig bakom förslag på nya stadgar. Vi avstår från att yttra oss.
Medlemsbrev:
Ordförande kommer att skriva en text och övriga i styrelsen kollar om något ytterligare
ska med i brevet.
§9 Övrigt:
Inga övriga frågor togs upp.
§10 Kommande mötesdatum:
Nästa möte hålls den 15 december 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

