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Närvarande: 

Nina Karlsdotter (ordf.), Yvonne Larsdotter, Katarina Paulsson, Inez Fryklöf, Hans Peterson 

 

Anmält förhinder 

Veronica Lange, Helen Sjölund, Anne Wedin 

 

§ 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 

I ärendet förelåg inget protokoll denna gång. 

 

§ 5. Funktionärer, SSPK-fullmäktige 

1.    Funktionärer. Styrelsen beslutade att formera om de olika kommittéerna och 

samtidigt benämna dem ”grupper”. Beslutet resulterade i en grupp för Avelsrådgiv-

ning/Valphänvisning, en Utställningsgrupp och en PR-/informationsgrupp.  Styrelsen 

beslutade vidare att Inez Fryklöf ska ingå i gruppen för 

Avelsrådgivning/Valphänvisning, att Yvonne Larsdotter och Inez Fryklöf tillkommer i 

Utställningsgruppen samt att Info/PR-gruppen kvarstår oförändrad. Likaså kvarstår 

Webbmaster. Härutöver kommer ytterligare medlemmar att tillfrågas om att förstärka 

gruppen för Avelsrådgivning/Valphänvisning. 

2.    SSPK-fullmäktige. Enligt tidigare styrelsebeslut och anmälning till SSPK deltar 

ordförande och Katarina Paulsson som ordinarie ledamöter. Yvonne Larsdotter anmäls 

som förste suppleant och Inez Fryklöf som andre suppleant. 

  

§ 6. Inkomna skrivelser 

Inkomna skrivelser redovisades utan väsentligare kommentarer och behov av beslut. 

 

§ 7. Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser redovisades utan väsentligare kommentarer och behov av beslut. 
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§ 8. Ekonomi  

1. Systemval. Styrelsen påpekade att beslutad rambudget ej innehåller någon post för 

hyra/köp av ekonomisystem. Styrelsen beslutade att Hans Peterson informerar 

Helen Sjölund om detta. 

2. Bankbehörigheter. Styrelsen beslutade att, förutom Helen Sjölund, även 

ordförande ska ansöka om bankbehörighet till klubbens konton. 

3. Aktuell resultatrapport. Eftersom erforderliga behörigheter ännu ej erhållits från 

banken förelåg ingen resultatrapport och/eller kontoutdrag. 

 

§ 9.    RAS-förberedelser  

1. Valpenkäter. Styrelsen beslutade att nuvarande parnings-/valpenkät ska användas 

oförändrad under 2015 samt att fortsätta aktivt påminna uppfödare om att sända in 

dessa till gruppen för Avelsrådgivning och Valphänvisning 

2. Hälsoenkät. Styrelsen beslutade att Hans Peterson kontaktar Yvonne Fransson och 

ev. Kristina Gunnarsdotter om senast använda enkätblankett och gjord 

sammanställning för utvärderingar. 

3. Uppfödarmöte. Styrelsen beslutade att arrangera uppfödar-/medlemsmöte i samband 

med årets Affenspecial. 

 

§ 10.  Sponsorer 

Förra årets sponsorer gicks igenom och uppgifter delades ut inom styrelsen att efterfråga 

fortsatt sponsring 2015. Förra årets mall för mindre ekonomisk sponsring distribueras till 

samtliga styrelsemedlemmar av Hans Peterson. 

 

§ 11.  Affenbladet 

En detaljerad utgivningsplan för 4 nr. under 2015 har tagits fram av styrelsen. Styrelsen 

beslutade att Affenbladet från och med nr. 1 – 2015 också ska publiceras på klubbens 

hemsida. Styrelsen beslutade vidare att Hans Peterson undersöker möjligheter till ett något 

billigare papper för den fortsatta tryckningen.  

 

§ 12.  Hemsida, Facebook 

1.   Hemsida. Styrelsen beslutade att samtliga styrelsemedlemmar engagerar sig i att läsa 

igenom hela hemsidan med syfte att föreslå förbättringar i densamma. 

2.   Facebook. Styrelsen beslutade att av styrelsen arrangerade evenemang ej ska 

annonseras för direktanmälan i Affenpinscherklubbens öppna Facebookgrupp. Vanlig 

annons med direktlänk till anmälningsinformation på hemsidan ska däremot kunna 

läggas in. I detta sammanhang beslutade styrelsen att alla styrelsens arrangemang 

med deltagaravgift ska kräva förskottsbetalning för deltagande. 

Styrelsen beslutade vidare att Katarina Paulsson ska ges fullständiga 

administratörsrättigheter för klubbens öppna Facebookgrupp samt att Hans Peterson 

ombesörjer detta. 
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§ 13. Affenspecialen 

Styrelsen beslutade att ge ordförande och Yvonne Larsdotter i uppdrag att försöka hitta och 

bjuda in lämplig utställningsdomare för ett kortare ämnesnära föredrag i samband med 

Affenspecialen. 

 

§ 14.  Rasmontrar  

1.   Stockholms Hundmässa. Styrelsen beslutade att representera i egen rasmonter och att 

Anne Wedin ansvarar för detta även i år. 

2.   MyDog. Avhängigt SSPKs beslut om deltagande med rasgemensam monter kommer 

styrelsen att undersöka möjligheter för ett ev. aktivt deltagande däri. 

3.   Monterpersonal. Styrelsen konstaterade att stor brist på villig monterpersonal råder. 

Eftersom raspresentationen i rasmontrar generellt underlättar för uppfödare att finna 

en marknad för valpar så kommer uppfödarna att ombes uppmana sina valpköpare att 

vara behjälplig monterpersonal.  

 

§ 15.  Affendag  

Styrelsen beslutade att uppskjuta detta evenemangsförslag till kommande verksamhetsår. 

 

§ 16. Kurser, föredrag 

Styrelsen beslutade att göra ett nytt försök med trimkurs i år. Hans Peterson kontrollerar 

med förra årets aktörer om de är villiga att ställa upp under 2015. Beslut om annonsering och 

förskottsbetalning enl. § 12.2 ovan kommer då att tillämpas. 

 

§ 17.  Medlemsregister  

Per den 2015-02-28 hade Affenpinscherklubben 124 st. registrerade medlemmar varav ingen 

U-märkt. Styrelsen beslutade att aktivt ta kontakt med de ev. U-märkta medlemmar som 

rapporteras månadsvis från SKK. 

 

§ 18.  Uppfödarregister  

Styrelsen beslutade att påminnelser till uppfödare, som ännu ej betalat avgiften, ska sändas 

ut så snart Helen Sjölund får åtkomst till klubbens Plusgiro. Dessutom ska en förklarande text 

om avgiften publiceras på såväl hemsida som i kommande nr. av Affenbladet. 

 

§ 19.  Övriga rapporter  

Inget övrigt rapporterades. 

 

§ 20.  Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden förelåg. 
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§ 21.  Övriga frågor 

SSPKs avelskonferens i Upplands Väsby. Styrelsen beslutade att anmäla och betala för 

Katarina Paulssons deltagande vid konferensen den 2015-05-09. Katarina Paulsson sköter 

själv anmälningen. 

Styrelsen uppdrog åt Inez Fryklöf att påminna Veronica Lange om reportage med bilder från 

såväl avelskonferensen 2014 som den nära förestående nu under 2015. Dessa ska kunna 

publiceras i någon form på såväl hemsida som i Affenbladet. 

 

§ 22.  Kommande möte 

Styrelsen fastställde årets mötesplan enl. bilaga. Nästa möte blir därmed den 27 april, kl. 

19.00 – 21.00 per telefon. 

 

§ 23.  Avslutning 

Ordförande tackade för visad gästfrihet och god mat samt för visat intresse bland deltagarna 

och avslutade mötet. 

  

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………….. 

Hans Peterson   

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

………………………………………  ………………………………………... 

Nina Karlsdotter (ordf)   Katarina Paulsson 

 

 

 

 

 

Bilaga: Mötesplan 2015 


