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

Protokoll Styrelsemöte 6 den 17 juni 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: Eva Maria Fjätvall jämte ordförande
Närvarande: Jörgen Zackariasson, Maria Kimby, Emma Nikolaou, Eva Maria Fjätvall
Adjungerad: Pernilla Fahlén med sin tidigare erfarenhet av både styrelsens arbete och
arrangemang av Mälarpinschern (har ej rösträtt)
Frånvarande:
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och utlagt på hemsidan. Protokollet godkändes.
§6 Ekonomi
§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
Styrelsen beslutade att ordförande får köpa in köpa in mailprogrammet Reduca till en
kostnad av 200 kronor/månad.
§7 Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande:
Instruktion om hur man kopplar ”Stripe” till sin rasklubb för att bl a kunna ta emot onlinebetalningar. Från SBK via SKK.
Anvisningar kring anordnande av exteriörbedömningar från SKK
Signerat domaravtal med Per Lundström för Mälarpinschern från Marie-Christine
Lindgren, SSPK
Frågan från medlem hur man får in sin valpkull på vår hemsida.
Nytt tillfällesnummer på SSPKs utställning i Västerås.
Utgående:

Svar till medlem angående hur man registrerar sin valpkull under Födda valpar.
Begäran om att ta bort hänvisning på Schnauzerringens hemsida om att vi har resultat
från tysk HD-bedömning på vår hemsida.
§8 Rapporter från kommittéer
Utställningskommittén:
Domare är klar för mälarpinschern 2021 – Per Lundström. Han kommer att döma både
dvärgpinscher, pinscher och affenpinscher. Domaravtal färdigt och signerat.
OBSERVERA att Per är EXTREMT allergiskt mot solrosfrön och nötter
Val av domare läggs ut 1 juli, samtidigt som SSPK
Frågor att ta beslut om:
- Kostnad för anmälan i de olika klasserna
Styrelsen beslutade om följande kostnader:
 Valpklass 4–6 och 6–9 månader 200 kronor
 Juniorklass 380 kronor
 Unghundsklass 380 konor
 Öppenklass 380 kronor
 Championklass 380 kronor
 Veteranklass 8–9 år 280 kronor
 Veteranklass över 10 år, utan kostnad
 Parklass (anmäls på plats) 100 kronor
 Parkering 50 kronor
- När ska anmälan öppna?
Anmälan ska öppna 1 juli.
- Program till Pernilla
Ordförande ser till så att Pernilla får tillgång till programmet för anmälan via Google och
tilldelas behörighet.
- Sista anmälningsdag?
Sista anmälan ska vara inne senast 1 september.
- Hur ska anmälan göras?
Anmälan görs genom Googleformulär med en länk på vår hemsida. Pernilla
administrerar.
- Fodersponsor? S
SSPK har fixat sponsorer till alla. Four Friends
- Vinster i ringarna?
Ordförande kollar med Cecilia och Sussie var vinsterna finns. Viktigt att beställa rosetter
i tid.
Tävlingskommittén:
- Viltspårskurs i Stockholm – Hur går det med anmälningar?
Nu är det 5 anmälda. Max 12.

- BPH 27/8 i Stockholm – Hur går det med anmälningar? / Det är många avhopp. Just nu
är det bara fyra anmälda och vi ska vara 10 stycken för att få den utlovade rabatten.
Sista anmälning för våra medlemmar blir 15 juli.
- DM i viltspår 4/9 i Vänersborg och Stockholm 10/10.
- BPH i Skutskär i klubbens regi10 hundar gjorda och alla 10 var helt skottfasta
AK/RAS:
- Eva Maria har informerat Schnauzerringen om att hänvisningen till att vi kommer att
lägga upp HD resultat från Tyskland ska tas bort, men inget har hänt. Vi skulle även ha
en tillgång till en lista som skulle skickas, men den har inte dykt upp än.
- Vi avvaktar svar från SKK om de har godkänt RAS.
Verksamheten:
- Adressändring till skattemyndigheten är gjord. Nu står Maria Kimby
(sekreteraren) som kontakt.
- HUNDERbanan 13 juni. Mycket uppskattat
- Vi har två nya ambassadörer i Skåne
Medlemsbrev:
Medlemsbrev nr 1 2021 gick ut till medlemmarna under 1 juni. Nästa brev nr 2 kommer
att gå ut i början av juli. BeeBronx Kennel ska presenteras.
§9 Övrigt:
-

Föreningskurs 1 september SKK. Intresserade får anmäla sig.

§10 Kommande mötesdatum:

§11 Mötet avslutas
§11 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och engagemang och avslutade mötet.
Ordförande:
Jörgen Zackariasson
Sekreterare:
Maria Kimby
Justerare:
Eva Maria Fjätvall

