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

Protokoll Styrelsemöte 2 den 16 februari 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 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.
§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:
Fråga övertagande av medlemskap vid överlåtelse av hund
Önskan från medlem att styrelseprotokollet ska skickas ut via Reduca
Sammanställande av frågor inför medlemsmöte arrangerat av Dvärgpinscherklubben
Inbjudan till möte Dvärgpinscherklubben
Delegatförteckning SSPK
Information från SKKs valberedning
Ny standardöversättning av rasstandarder från SKK
Information om höjd milersättning fr SSPK
Utgående:
Svar övertagande av medlemskap. Det är personligt och följer inte med hunden.
Förfrågan till SSPK om att överta slutförandet av RAS

§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Inget nytt att rapportera
Tävlingskommittén:
Inget nytt att rapportera
AK/RAS:
Arbetet med RAS fortskrider tillsammans med SSPKs avelskommitté.
Verksamheten:
Nästan allt är klart inför årsmötet. Det saknas en påskrift på revisionsberättelsen. Det
som är klart har skickats till årsmötes ordförande.
Planen är att skicka ut allt till medlemmarna på fredag kväll, den 18/2, och då även
publicera verksamhetsberättelsen på hemsidan tillsammans med propositionen och
motionerna.
Medlemsbrev: Medlemsbrev nummer 3 kommer förhoppningsvis ut i mars genom en
ny styrelses försorg.
§9 Övrigt:
På årsmötet den 27 februari ska medlemmarna rösta om huruvida Pinschersektionen
ska slås samman med Dvärgpinscherklubben eller fortsätta som självständig rasklubb.
Verksamheten ska hur som helst fortgå under 2022. Avgående styrelse önskar den
tillträdande styrelsen, som förhoppningsvis kan väljas vid årsmötet, lycka till.
§10 Kommande mötesdatum: Årsmötet via Zoom den 27 februari. Den 23/2 kommer
vi att hålla en introduktionsutbildning kring hur Zoom fungerar. Information kring detta
kommer att gå ut via sociala medier.
§11 Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett professionellt agerande från styrelsekollegorna under detta
turbulenta verksamhetsår. Han förklarade mötet avslutat.

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

