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Protokoll Styrelsemöte 1 den 19 januari 2022 
 
§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 valdes Eva Maria Fjätvall 
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.  
 
§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: 
Från Dvägpinscherklubben angående formalia kring proposition om klubbars 
upplösning. 
Begäran om svar från medlem angående skrivelse om hur klubben ställer sig och ska 
agera kring bristande hundhållning. 
Ett flertal tillönskningar om en God jul. 
Fråga om vi vill ha utökad medlemsstatistik. 
Pinschersektionen får 4 delegater till SSPK den 6 mars. Dessa ska anmälas senast den 23 
januari. 
Påminnelse från SKK om att inkomma med kompletteringar angående RAS. 
Uppmaning att planera för årsmöten via Zoom från SSPK 
 
Utgående: 
Svar till medlem som skrivit till styrelsen angående hur den ska agera vid bristande 
hundhållning. 



Skickat SKKs påminna om att komplettera RAS till de personer som arbetar med frågan. 
 
 
§8 Rapporter från kommittéer  
 
Utställningskommittén:  
Mälarpinschern – Fortfarande ingen som visat intresse för att hålla i arrangemanget.  
Allt är bokat och klart (ringsekreterare, domare och boende till funktionärer).  
 
Tävlingskommittén:  
Inget nytt att rapportera 
 
AK/RAS: 
Maria Kimby har mailat ut påminnelse till de ansvariga. Maria åtar sig att ringa 
ansvariga och kolla vad som händer. 
 
Verksamheten: 
- Verksamhetsberättelse. Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen inklusive 
budgeten. 
- Motioner som inkommit: 
1. Hopslagning av klubbarna dvärgpinscher och pinscher. Bifalles då den 
överensstämmelse med vår proposition. 
2. Motion angående nya statuter för Årets hund har lämnats in. Styrelsen bifaller 
motionen. 
 
Medlemsbrev: Medlemsbrev nummer 7 kommer ut i februari 
 
 
§9 Övrigt: Inga övriga frågor 
 
 
§10 Kommande mötesdatum: 16 februari 2022 kl 19.00. 
 
§11 Mötet avslutas  
 
 
Ordförande: 
Jörgen Zackariasson 
 
 
Sekreterare: 
Maria Kimby 
 
 
Justerare: 
Eva Maria Fjätvall 
 


