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

Protokoll Styrelsemöte 3 20210309
§1 Mötets öppnande Ordförande Jörgen Zackariasson förklarade mötet öppnat.
§2 Medgivande: Samtliga deltagare ger sitt medgivande om att delta med namn
§3 Val av sekreterare och justeringsperson
Sekreterare: Maria Kimby
Justerare: Pia Widerberg
Närvarande: Jörgen Zackariasson, Pia Widerberg, Maria Kimby, Ann Lindqvist, Catarina Francis, Eva
Maria Fjätvall
Meddelat frånvarande: Emma Nikolaou
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§5 Föregående protokoll
Årsmötesprotokollet är justerat och publicerat.Konstituerande protokoll justerat och klart
§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
Inkomna skrivelser
1/ Rekvirering RAS
2/ SLU, forskningsnyheter
3/ SSPK information om ny styrelse
4/ Inbjudan från Örebro BK om MT och mental beskrivning
5/ Medlemsstatistik från SKK som kommer att skickas en gång per år.
6/ Inbjudan till central avelskonferens
7/ SSPK, Zoom
8/ Förfrågan och inbjudan av Göran Björkman till Årsmöte
9/ Rekvirering 17 av årsmöteslänk
10/ Fråga om uppfödarnas prissättningar och valpköp
11/ Förfrågan kring avlidna pinschrar och statistik
Utgående skrivelser
1/ RAS – 12 medlemmar har fått RAS tillsänt sig
2/ Besvarande av statistik kring avlidna pinscher.
3/ Utskick av möteslänk inför årsmötet.
4/ Besvarande ang prissättning av pinscher i Sverige.
§8 Rapport från kommittéer
Utställningskommittén: Jörgen frågar nuvarande medlemmar om de vill fortsätta.
Vi har beslut om att vi vill göra Mälarpinschern till en officiell utställning. Ansvarig på SSPK ska kontaktas.
Tävlings- och aktivitetskommittén: Jörgen frågar nuvarande medlemmar om de vill fortsätta.

BPH är bokat i Skutskär den 29/5 och i Stockholm den 27/8. Planer finns för Kalmar senare under hösten.
Emma har förklarat sig villig att engagera sig i bl a BPH, viltspårskurs och KM.
Avelskommittén/RAS:
RAS har lämnats till SSPK. De skickar vidare till SKK efter godkännande.
Resultat för de bedömningar av höftleder som skickats för avläsning till Tyskland avseende schnauzer och
pinscher kommer att skickas till Avelkommittén.
Inbjudan till avelskonferens den 17 – 18 april, se § 7: Pia Widerberg kommer att anmälas. Styrelse
beslutade att klubben bekostar 1 deltagare. Övriga intresserade kan anmäla sig på egen bekostnad.
Verksamheten:
Styrelsen utsåg Cattis Zackariasson till medieansvarig för uppdatering av hemsida, Facebook samt
Instagram.
Catarina Edberg Francis har påbörjat arbetet med att uppdatera hanhundslistan. Maximala antalet kullar
för en hanhund är fem stycken. Styrelsen uppdrog åt Catarina att undersöka huruvida det gäller i Sverige
eller i hela Europa.
Emma hanterar projektet Månadens Bild, där en bild utses genom lottning varje månad och får pryda
hemsidan.
Webbtidningen: Jörgen kontaktar ansvarig utgivare och frågar om de kan tänka sig att fortsätta att göra
tidningen.
§9 Övriga frågor
Pia Widerberg åtar sig att å klubbens vägnar skicka blommor till tidigare styrelsemedlem som tack för sitt
långa engagemang i styrelsen till ett maximalt pris av 700 kronor.
Frågan om värvning av valpköpare diskuterades.
§10 Kommande mötesdatum: Ett kort avstämningsmöte kring deltagande i kommittéer hålls den 23/3
kl. 19.00. Ett vanligt styrelsemöte hålls den 20/4 kl. 19.00.

§12 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
____________________________________
Jörgen Zackariasson, ordf.
_____________________________________
Pia Widerberg, justeringsperson

________________________________
Maria Kimby, sekreterare

