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Protokoll Styrelsemöte 11 den 15 december 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 valdes Emma Nikolaou till justerare 
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: 

 Motion från medlem angående sammanslagning av rasklubbar 
 Förslag policy angående resor, boende och alkohol från SSPK 
 Mail från medlem angående hundhållning 
 Förslag till proposition ang sammanslagning av klubbar från SSPK 
 Protokoll från CS 
 Remiss angående förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer 
 Mail från medlem angående juridisk rådgivning från SKK  
 Åtgärder Covid från SKK 
 Enkätsvar från workshop SSPK 
 Frågor från medlem angående Avelkommittén och kontakter med 

Läkemedelsverket. 
 Fråga om intresse att medverka vid rasparaden på My Dog i januari 
 Inbjudan från SKK till helgkurs för avelsfunktionärer  



 
 
Utgående: 

 Ordförande har svarat på frågor angående Avelskommittén. 
 Medlemsbrev. 

 
 
§8 Rapporter från kommittéer  
Utställningskommittén:  
Mälarpinschern –  
Vi behöver folk som vill och kan engagera sig i utställningskommittén. Vi har frågat i 
medlemsbrevet om intresse. Vi kommer att gå ut i sociala medier och be om hjälp, i 
första hand till Mälarpinschern. Om vi inte kan få ihop en utställningskommitté, kommer 
Mälarpinschern inte att kunna genomföras. 
 
Tävlingskommittén:  
Inget nytt att rapportera 
 
AK/RAS: 
Ansvariga för RAS dokumentet håller på med redigeringen vi fick tillbaka från SKK. 
 
Verksamheten: 
- Årsmöte 2022 
27 februari klockan 11.00 via Zoom 
Ett eventuellt extra Årsmöte kommer att ske samma dag kl.15.00, även det via Zoom 
Tillfrågad ordförande har tackat ja 
 
Information samt proposition om en eventuell hopslagning av Pinschersektionen och 
Dvärgpinscher klubben kommer att läggas ut på sociala medier samt via mail under 
helgen där det även kommer att informeras om ett medlemsmöte den 23 januari, via 
Zoom. 
 
Styrelsen ställer sig enhälligt bakom att det officiella namnet ska vara Pinscherringen. 
 
Medlemsbrev: Medlemsbrev nummer 6 är utskickat till medlemmarna. 
 
 
§9 Övrigt:  
Går igenom hur man gör massutskick via Reduca. Man går in via Register och 
Medlemmar.  
Webansvariga går ut via sociala media och hör sig för angående intresse att delta. Det 
finns också en risk att hela My Dog ställs in p g a Covid. 
 
§10 Kommande mötesdatum:  
Nästa styrelsemöte är den 19 januari 2022 kl. 19.00. 
 
 
§11 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 



 
Ordförande: 
Jörgen Zackariasson 
 
 
Sekreterare: 
Maria Kimby 
 
 
Justerare: 
Emma Nikolaou 
 


