PROPOSITION 1–2022
Proposition till Pinschersektionens årsmöte 2022-02-27
Bakgrund
Pinschersektionen och Dvärgpinscherklubben var från år 1996
fram till april 2006 en gemensam rasklubb inom Svenska Schnauzer
Pinscherklubben (SSPK). Anledningen till uppdelningen år 2006 från en rasklubb till
två, Pinschersektionen och Dvärgpinscherklubben, kan kort sammanfattas med att
raserna hade olika frågor att arbeta med vilket främjades av två klubbar.
Under flera år sedan uppdelningen av raserna i två klubbar har det fungerat bra med
aktiva medlemmar och kontinuitet av förtroendevalda i styrelsen. Under senare år har
det blivit allt svårare att få medlemmar att engagera sig och vilja ta det ansvar som
ett styrelsearbete innebär. Pinschersektionen har idag ca 200 huvudmedlemmar och
Dvärgpinscherklubben 200.
En återgång till en gemensam klubb för raserna tror vi skulle under lätta att få
medlemmar att bilda en styrelse i stället för två. Rasernas olika frågor har vi tilltro till
att olika arbetsgrupper kommer att arbeta med på uppdrag av den nya rasklubbens
styrelse. Eventuella konsekvenser som vi gått igenom framgår av bilaga A till den här
propositionen.
En rasklubb skulle innebära att vi kan få se en starkare, bredare klubb som arbetar
för en aktiv klubbverksamhet inom ett större spann av raserna därmed öka
medlemsvärdet.
Rasklubbens styrelse yrkar:
 att hos SSPK begära att få upphöra som rasklubb.
 att hos SSPK begära att få bilda en rasklubb inom SSPK för raserna pinscher
och dvärgpinscher med namnet PINSCHERRINGEN.
*förbehåll är att den andra aktuella rasklubbens årsmöte bifaller sin styrelses
proposition som har samma yrkanden. Om den andra rasklubbens årsmöte inte
tillstyrker propositionen ska inte heller vår rasklubb begära att upphöra som rasklubb.
Från SSPK stadgar för rasklubb:

Bilaga A
till proposition 1

Eventuella konsekvenser av sammanslagning
Vi tror starkt på en gemensam klubb men har här listat eventuella
konsekvenser som en sammanslagning kan innebära och hur vi kan arbeta för
att det ska bli så bra som möjligt för medlemmarna.
Rasspecifika frågor: Vi har fortfarande olika rasspecifika frågor men att de
kommer att lösas med arbetsgrupper som hanterar frågor på uppdrag av
styrelsen.
Sammansättning i styrelsen: Stadgarna för rasklubb inom SSPK är samma för
alla klubbar vilket inte gör det möjligt att styra att sammansättningen i den nya
rasklubbens styrelse ska bestå av x antal pinscherägare, x antal
dvärgpinscherägare.
Bortsett från stadgarna är det inte praktiskt att villkora vem som ska sitta i
styrelsen. Vad händer om en medlem är ”mellan” två hundar, dvs är tillfälligt
utan någon av raserna, ska den personen inte kunna väljas på årsmötet? Och
att ha x antal personer från rasringarna är inte längre aktuellt då de upphör
efter en upplösning.
Det får bli upp till varje årsmöte att i personvalen välja de som bäst
representerar raserna i den nya klubben. Det ska även beslutas om en
verksamhetsplan på årsmötet och där får medlemmarna bevaka att rasernas
intressen tas tillvara. Är årsmötet inte nöjda med det arbete som bedrivits
under verksamhetsåret får man lösa det under punkten personalval på
kommande årsmöte.
Ekonomi: sammanslagningen av de två klubbarna skulle inte få någon negativ
inverkan på ekonomin. Idag är det medlemmar som är huvudmedlem i en av
raseringarna som har betalt 80 kr för extra rasring för medlemskap i den andra
rasklubben och tvärtom. Det är inget som påverkar ekonomin, mindre
medlemsintäkter men kostnad för en medlem.
Delegater: på SSPKs fullmäktige 2020 hade dvärgpinscherklubben 5 delegater
och pinschersektionen 4 och en sammanslagning minskar antalet med en
delegat då varje rasklubb från en delegat för de första hundra medlemmarna.
Det skulle innebära med samma medlemsantal att den nya rasklubben får 8
delegater. Vi blir starkare på fullmäktige som en klubb.

