PROTOKOLL
NR 6-2015

Affenpinscherklubben
Styrelsemöte per telefon den 2015-06-13

Närvarande
Nina Karlsdotter (ordf.), Veronica Lange, Yvonne Larsdotter, Katarina Paulsson, Hans
Peterson, Helen Sjölund, Anne Wedin
Anmält förhinder
Inez Fryklöf
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg Djurens Helg under § 16.
§ 3. Val av sekreterare och justerare
Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Helen Sjölund. Sekreterare är
Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte
§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 5, 2015-04-27
Godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna efter justering.
§ 5. Styrelsearbete och funktionärer
1. SKK utbildning av avelsfunktionärer. För närvarande finns inget behov av detta
inom Affenpinscherklubben.
2. Arbetsbeskrivningar. Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet tills vidare.
§ 6. Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser redovisades av Hans Peterson. Två skrivelser uppmärksammades speciellt
av styrelsen:
1. SSPKs RAS-grupp. Styrelsen beslutade att anmäla Inez Frylöf som
Affenpinscherklubbens representant.
2. SKKs Forskningsseminarium den 22 november 2015. Styrelsen beslutade att Anne
Wedin anmäler sig till seminariet och skriver ett referat från detta till Affenbladet nr.
4-15.
§ 7. Utgående skrivelser
Utgående skrivelser redovisades av Hans Peterson. En skrivelse uppmärksammades speciellt
av styrelsen:
1. Ordförandes brev till Affenpinscheruppfödare. Brevet, med bl. a en påminnelse om
inbetalning av den årliga avgiften om 100 kr för att finnas med i
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Affenpinscherklubbens uppfödarregister har resulterat i två st. avgiftsbetalningar.
Styrelsen beslutade att ordförande sänder ytterligare en påminnelse till de som
ännu inte betalt med bl. a. påpekandet att fr. o. m 2016 måste SSPKs rasklubbar
själva ansvara för sina resp. uppfödarregister.
§ 8. Ekonomi
1. Balans- och resultatrapport per dagens datum. Helen Sjölund redovisade klubbens
ekonomi. Deltagaravgifter för årets Affenspecial har kommit in, men fortfarande
saknas ett antal. Styrelsen beslutade att Helen Sjölund sänder en påminnelse.
§ 9. Information till och från SSPK
1. Till SSPK. En rapport över pågående styrelsearbete har sänts av Hans Peterson.
2. Från SSPK. Inget nytt mötesprotokoll från SSPK har publicerats på deras hemsida.
§ 10. Avelsrådgivning/valphänvisning
1. Valp-/parningssenkät. Styrelsen beslutade be Maria Borg att tillsammans med
Yvonne Larsdotter se över nuvarande valp- och parningsenkät, eftersom den av
många upplevs som onödigt detaljerad och komplicerad.
2. Hälsoenkät. Arbetet vilar temporärt i avvaktan på ovannämnda översyn.
§ 11. Sponsorer
1. Nya sponsorer. Fortfarande återstår en möjlig sponsor att kontaktas av ordförande.
Styrelsen beslutade att priser till Affenspecialen, med undantag av hundfoder, kan
komma från konkurrerande sponsorer.
§ 12. Affenbladet
1. Affenbladet nr. 3-2015. Flera artiklar är klara. Veronica Lange föreslog en längre
veterinärartikel i ett för vår ras aktuellt ämne. Hans Peterson tar fram artikeln och
säkerställer publiceringsrättigheter till denna. Dessutom ska en annons om
kommande Sthlm Hundmässa samt en uppmaning föras in till uppfödare att utnyttja
möjligheten till s.k. julannonser i Affenbladet nr. 4-2015.
2. Affenbladet nr. 4-2015. Förslag till artikel från Hans Rosenberg, SKK, om
utställningar, handling o. dyl.
§ 13. Hemsida, Facebook
1. Aktualisering av hemsida. Pågår.
2. Facebook. Hans Peterson är ny administratör.
§ 14. Affenspecialen 2015
1. Lägesrapport. Katarina Paulsson redovisade ett tillfredsställande läge i
förberedelserna. Erforderliga funktionärer är klara. Yvonne Larsdotter kommer att
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2.
3.
4.
5.

6.

”ta emot” deltagarna. Vidare beslutade styrelsen att anta Yvonne Larsdotters
erbjudande om att skänka en dommargåva. Kaffe, mineralvatten och smörgåsar till
självkostnadspris kommer att finnas under hela dagen. Gemensamt knytkalas
avslutar dagen.
Föredrag. Nu klart med föredragshållare och då efter samtliga ”reguljära” klasser.
Barn med Hund. Styrelsen beslutade att Katarina Paulsson frågar Helena Norling
om detta domaruppdrag även i år.
Rosetter. Rosetter är nu beställda. Det är styrelsens önskan att hitta
sponsor/sponsorer för rosettkostnaderna.
Katalog. Samtliga anmälda hundar är nu inlagda i katalogen, som därmed direkt
sänds av Hans Peterson till ordförande för synpunkter och hjälp med fastställande av
möjliga avels- och uppfödargrupper.
PM. Styrelsen beslutade att Yvonne Larsdotter skriver utställnings-PM och
distribuerar detta senast den 17 juli till anmälda hundägare.

§ 15. Affenspecialen 2016
Frågan om tid, plats och domare bordläggs till efter årets Affenspecial. Redan nu har en
mycket erfaren domare accepterat en förfrågan från ordförande.
§ 16. Affenspecialen 2017
Detta år fyller SSPK 70 år, vilket bl.a. kommer att uppmärksammas vid rasklubbarnas
rasspecialer. Information och erbjudanden till rasklubbarna kommer från SSPK inför
verksamhetsåret 2017.
§ 17. Rasmontrar
1. Stockholmsmässan. Inget nytt rapporterades.
2. MyDog. Inget nytt rapporterades.
3. Djurens Helg. Anne Wedin ansvarar för och samordnar förberedelserna i
samverkan med Hans Petersson. All utrustning är klar. Behovet av monterpersonal
är nästan tillgodosett. Ytterligare ett par tre stycken behövs inkl. vidhängande
hundar.
§ 18. Kurser, föredrag
1. Trimkurser hösten 2015 och våren 2016. Endast 3 st intresseanmälningar hittills.
Styrelsen beslutade att Hans Peterson lägger ut en påminnelse om detta på hemsida
och Facebook.
§ 19. Medlemsregister
1. U-märkta medlemmar. Inga U-märkta medlemmar sedan sist.
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§ 20. Bordlagda ärenden
För närvarande föreligger inga bordlagda ärenden.
§ 21. Övriga frågor
1. Digital signering. Anvisningar har distribuerats av Hans Peterson men hela styrelsen
har ännu inte satt sig in i hur digital signering går till.
2. APKs uppfödarregister. Se § 7.1.
3. SSPKs uppfödarregister. Länk finns nu på SSPKs hemsida till
Affenpinscherklubbens uppfödarregister. SSPKs register läggs ner 2016. Det fåtal
affenpinscheruppfödare som betalat registeravgift till SSPK för i år ska kontakta
SSPKs kassör för återbetalning av avgiften. Därmed utgår tidigare regel att de
uppfödare som betalat avgiften till SSPK inte behöver betala för APKs
uppfödarregister.
4. Enhetlig brevmall och underskrifter. Ordförande presenterade idéer om ett förslag
till enhetlighet att besluta om vid nästa styrelsemöte.
§ 22. Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 7 september, kl. 19.00 – 21.00.
Varpå följer ett fysiskt möte i Västerås den 21 november.
§ 22. Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………..
Hans Peterson
Justeras:

Justeras:

………………………………………

………………………………………...

Nina Karlsdotter (ordf)

Helen Sjölund

4 (4)

