PROTOKOLL
NR 9-2015

Affenpinscherklubben
Styrelsemöte per telefon den 2015-10-12

Närvarande
Nina Karlsdotter (ordf.), Inez Fryklöf, Veronica Lange, Yvonne Larsdotter, Katarina
Paulsson, Hans Peterson, Anne Wedin
Anmält förhinder
Helen Sjölund
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 3. Val av sekreterare och justerare
Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Katarina Paulsson. Sekreterare är
Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte
§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 7, 2015-09-07 och nr. 8, 2015-09-17
Protokollen godkändes och lades därefter till handlingarna.
§ 5. Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser redovisades av Hans Peterson. Fem skrivelser uppmärksammades
speciellt av styrelsen:
1. SKKs remiss till SSPK om ändrade allmänna regler. Styrelsemedlemmar lämnar ev.
synpunkter till ordförande, som då sammanställer och sänder vidare till SSPK.
SSPKs remissvar ska vara SKK tillhanda senast den 11 januari, 2016.
2. En fråga från Camilla Stridsberg, Larousso´s Kennel. Frågan gäller den pågående
debatten om ev. andningssvårigheter för brachycefala raser. Styrelsen vill
uppmärksamma att vi ur den hälsoenkät som ligger till grund för klubbens RASarbete inte tidigare kunnat notera några rapporterade problem med knipta näsborrar
eller dylikt. Styrelsen kommer att arbeta in detta inför arbetet med revideringen av
RAS. Styrelsen avser vidare att noga följa SKKs agerande i frågan samt att tillskriva
den som initierat ”veterinärupproret” för att efterhöra det underlag som gjort att
affenpinscher särskilt omnämns. Det påpekades att frågan är uppmärksammad redan
i Affenbladet nr. 3 – 2015 och då i ett bredare perspektiv.
3. Information från SKK om internetanmälan och ”Katalog för PC”. En extra avgift
per hund om 10 kr kommer att tas ut från och med nästa år.
4. Utmärkelser och förtjänsttecken SSPK. Se § 10 nedan.
5. Medlemsavgifter. Se § 8 nedan.
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§ 6. Utgående skrivelser
Utgående skrivelser redovisades av Hans Peterson. Fem skrivelse uppmärksammades speciellt
av styrelsen:
1. Affenspecialen 2016. Ordförande har via e-post ställt några för affenpinscherklubben
väsentliga frågor till SSPK. Se § 13 nedan.
2. Affenspecialen 2017. Hans Peterson har via e-post framfört önskemål om domare för
Affenspecialen 2017 till SSPK. Se § 14 nedan.
3. Rasannons Hundsport 11/15. Hans Peterson har efter förfrågan hos uppfödare
försett Hundsports annonsavdelning med underlag för 9 st. kennlar samt APK.
4. Medlemskort. Hans Peterson har försett SKKs medlemsservice med erforderligt
underlag för nya inbetalningsavier och medlemskort.
5. Kontakter och aktiviteter. Hans Peterson har försett Hundsport med information
inför Hundsports raspresentation i Hundsport nr 11/15.
§ 7. Ekonomi
Eftersom Helen Sjölund inte hade möjlighet att delta i styrelsemötet så beslutade styrelsen
att Hans Peterson ber Helen sända komplett rapport så snart som möjligt till samtliga i
styrelsen.
§ 8. Medlemsavgifter 2016
SKKs medlemsservice har frågat efter klubbens medlemsavgifter för 2016. Eftersom
årsmötet inte beslutade om en förändring av medlemsavgifter för 2016 så förblir de
oförändrade under 2016. Styrelsen beslutade att ge Hans Peterson i uppdrag att lämna
denna information till SKKs medlemsservice.
§ 9. Uppfödarregister
1. Obetalade årsavgifter. Styrelsen beslutade att ordförande nu ska sända en vänlig
men bestämd uppmaning till de uppfödare som inte betalt medlemsavgiften om 100
kr för 2015.
2. Avgifter 2016. Styrelsen beslutade att klubbens kassör per kalenderår och därmed i
början på nästa år ska fakturera samtliga uppfödare, som vill vara med på APKs
uppfödarlista under 2016
§ 10. Utmärkelser SSPK
1. Uppfödarmedalj. Styrelsen beslutade att en uppfödare ska föreslås, samt att
ordförande formulerar och sänder ansökan till SSPK.
2. Förtjänsttecken. Fyra st. förslag diskuterades varefter styrelsen beslutade att
samtliga dessa förslag ska sändas till SSPK.
§ 11. Avelsrådgivning/valphänvisning
1. Valp-/parningsenkät. Maria Borg och Yvonne Larsdotter är nu nästan klara med vår
reviderade valp- och parningsenkät för styrelsens godkännande och publicering på
vår hemsida.
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2. Hälsoenkät. Arbetet vilar temporärt i avvaktan på ovannämnda revidering.
3. Förstärkning av gruppen för avelsrådgivning. Ett förslag från Katarina Paulsson
kommer att ges vid kommande styrelsemöte för beslut.
4. SSPKs RAS-grupp. Vår anmälda Inez Fryklöf har ännu inte hört något från SSPK
om när arbetet i gruppen ska starta.
§ 12. Affenbladet
Affenbladet nr. 4-2015. Nästan samtliga artiklar är nu klara. Ett fåtal artiklar samt julannonser
återstår.
§ 13. Affenspecialen 2016
1. Samarrangemang. Efter att bl.a. ordförande fått klarläggande, muntliga besked av
Carina Andersson Rapp, SSPK, beslutade styrelsen att samordna Affenspecialen
med SSPK och övriga fyra rasklubbars specialer. Specialen äger därmed rum i
Eskilstuna den 28 augusti, 2016. Beskeden innebär bl.a. att vår rasspecial kommer
att kunna arrangeras och administreras av oss på sedvanligt vis utan nämnvärd
inblandning av andra.
2. Domare. Ordförande fick i uppdrag att kontakta tidigare tilltänkt domare om det nya
datumet.
3. Förstärkning av utställningsgruppen. Styrelsen beslutade att Yvonne Larsdotter
och Åsa Blomkvist tillförs gruppen.
§ 14. Affenspecialen 2017
Hans Peterson har fått muntligt besked från Carina Andersson Rapp, SSPK, om att
Affenpinscherklubbens önskemål om domare för Affenspecialen kommer att tillgodoses.
§ 15. Rasmontrar
1. Stockholm Hundmässa. Anmälan är gjord av Anne Wedin som inom kort kommer
att schemalägga montertider för monterfunktionärer. Bord och stolar behöver inte
hyras detta år då några styrelsemedlemmar ställer upp med dessa.
Utdelningsmaterial tas fram av Hans Peterson i samförstånd med Anne Wedin.
Övrig utrustning tillhandahålls även i år av Anne Wedin, som också efterlyser nya
bilder till vårt bildspel.
2. MyDog. Inget nytt rapporterades. Vi avvaktar tills inbjudan kommer från SSPK.
§ 16. Årsmöte samt årsmöteshandlingar
Tidigare föreslagen tid och plats för årsmötet 2016 fastställdes av styrelsen till den 13 februari
och då hos SKK, Rinkebysvängen, Spånga. Erforderliga boksluts- och årsmöteshandlingar
diskuterades och delansvar fastställdes.
§ 17. Bordlagda ärenden
1. Arbetsbeskrivningar. Tas upp igen nästa verksamhetsår och avförs tillsvidare.
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2. Hälsoenkät. Ärendet avförs tillsvidare och återupptas när revideringen av valp- och
parningsenkäten är klar.
§ 18. Övriga frågor
Enhetlig brevmall och underskrifter. Punkten kvarstår till kommande möte.
§ 19. Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt styrelsemöte i Västerås den 28 november, 2015.
Plats: Mälardalens Rör, Transformatorgatan 9, Västerås
Tid: Kl. 10.00 – 15.00
§ 20. Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

………………………………………

………………………………………...

Nina Karlsdotter (ordf)

Katarina Paulsson
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