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Närvarande: 

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

 

Anmält förhinder 

Anne Wedin, Helen Sjölund, Veronica Lange, Katarina Paulsson 

 

§ 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 Inez Fryklöf och Yvonne 

Larsdotter. Sekreterare är Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 4, 2015-04-27 

Godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna. 

 

§ 5. Styrelsearbete och funktionärer 

1. Arbetsbeskrivningar. Yvonne Larsdotter rapporterade att SKK inte har någon 

”lathund” för upprättande av arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer. Däremot finns 

en omfattande information på SKKs hemsida om avelsfunktionärers ansvar och 

arbetsuppgifter. Dessutom håller SKK årligen kurser i detta ämne. Styrelsen 

rekommenderar deltagande i en sådan kurs för någon av medlemmarna i Gruppen 

för avelsrådgivning och valphänvisning 

 

§ 6. Inkomna skrivelser 

Inkomna skrivelser redovisades. 

 

§ 7. Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser redovisades. 

 

§ 8. Ekonomi  

1. Kontoutdrag/resultatrapport. Hans Peterson redovisade i Helen Sjölunds frånvaro 

kontoutdrag för de senaste två kvartalen, vilka visar ett något ökat positivt saldo 

sedan förra styrelsemötet.  
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§ 9.    Information till och från SSPK  

1. Till SSPK. Ingen ny information har sänts till SSPK sedan APKs senaste 

styrelsemöte.  

2. Från SSPK. Hans Peterson redovisade och kommenterade protokollspunkter från 

SSPKs styrelsemöte den 21 april, 2015. Härvid beslutade styrelsen att Hans 

Peterson meddelar SSPK att APK inte har fått någon förfrågan om medverkan i 

SSPKs RAS grupp (protokollets pkt 7).  

 

§ 10.  Avelsrådgivning/valphänvisning 

1. Valp-/parningssenkät. Inget nytt rapporterades   

2. Hälsoenkät. Arbete pågår med framtagande av en ändamålsenlig hälsoenkät. 

 

§ 11.  Sponsorer 

1. Nya sponsorer. Inga nya sponsorer utöver de redan avtalade har tillkommit för 2015. 

Fortfarande återstår några önskvärda sponsorer att kontakta. Möjlighet finns att få en 

till hundmatssponsor utöver Four Friends. Styrelsen beslutade att Veronica Lange 

kontrollerar eventuella exklusivitetsvillkor hos Four Friends/Lupus medan Yvonne 

Larsdotter kontrollerar motsvarande hos den andra aktuella sponsorn. 

2. Kritiklappar. Styrelsen beslutade att Yvonne Larsdotter köper in erforderligt antal 

kritiklappar till Affenspecialen. 

 

§ 12.  Affenbladet 

Manus för Affenbladet nr. 2-2015 är nästan klart. Endast en artikel och en annons saknas. En 

annons om en planerad avelskonferens måste dessutom förtydligas. Redaktörerna räknar dock 

med att kunna färdigställa manus under innevarande vecka inför den slutliga 

korrekturläsningen. Omedelbart efter kommande månadsskifte sänder Hans Peterson det 

färdiga manuset till tryckeriet med beräknad distribution i mitten av juni. 

 

§ 13. Hemsida, Facebook 

1. Aktualisering av hemsida. Pågår. 

 

§ 14.  Affenspecialen 2015 

1. Uraxhundar. Avtalad domare, Kristina Gunnarsdotter, som även är ägare till kennel 

Urax och trimmar egenuppfödda hundar regelbundet, vill inte och kan inte enl. 

SKKs regler bedöma dessa. Styrelsen beslutade därför att inrätta en särskild Urax-

klass att bedömas av annan domare. I denna klass utses och belönas Bästa Urax-

hund, vilken dock inte kommer att deltaga i BIS-finalen. Styrelsen beslutade att 

anmälningsavgiften för Urax-klassen ska vara 100 kr. Styrelsen beslutade vidare 

att Hans Peterson snarast kompletterar anmälningsuppgifterna på vår hemsida. 

2. Barn med Hund. Styrelsen beslutade att Hans Peterson frågar Helena Norling om 

detta domaruppdrag även i år. 
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3. Rosetter. Styrelsens önskan är att kostnader för prisrosetter ska kunna finansieras av 

en sponsor. Styrelsen beslutade att Hans Peterson ber Veronica Lange fråga en av 

sponsorerna om bidrag till detta. 

4. Föredrag. Ordförande och Yvonne Larsdotter fortsätter sökandet efter lämplig 

föredragshållare vid Affenspecialen. 

 

§ 15.  Affenspecialen 2016 

Frågan om tid, plats och domare bordläggs till efter årets Affenspecial 

 

§ 16.  Rasmontrar 

1. Stockholmsmässan. Inget nytt rapporterades. 

2. MyDog. SSPK har genom Hans Peterson meddelat att de kommer att ha en 

rasgemensam monter även 2016. APK kommer att få en inbjudan av SSPK när det 

är aktuellt att planera och förbereda för montern.  

 

§ 17. Kurser, föredrag 

1. Trimkurser hösten 2015 och våren 2016. Vid styrelsemöte nr. 4, 2015-03-22 

beslutade styrelsen att Hans Peterson lägger ut en intresseförfrågan avseende 

trimkurser 2015 och 2016 på hemsidan och i vår Facebook-grupp. Detta kommer att 

göras inom kort. Om intresse finns kommer Veronica Lange och Inez Fryklöf att 

2015 ordna detta någonstans i Mälardalen och Susanne Lundberg på lämplig plats 

2016.  

 

§ 18.  Medlemsregister  

1. U-märkta medlemmar. Senaste medlemslista per den sista april omfattar endast en 

u-märkt medlem. Ordförande erbjöd sig att undersöka orsaken till u-märkningen.   

2. Nya ägare. De ofta erhållna listorna från SKK med nya ägare av affenpinscher 

omfattar även personer som inte är medlemmar i APK. Styrelsen beslutade att med 

ett par månaders fördröjning kontakta dessa affenägare och presentera klubben och 

att erbjuda medlemskap. 

 

§ 19.  Bordlagda ärenden  

För närvarande föreligger inga bordlagda ärenden. 

 

§ 20.  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. Endast tre st uppfödare har hittills betalat den beslutade 

avgiften på 100 kr per år. Ordförande kommer snarast möjligt att sända en 

påminnelse till samtliga uppfödare, som inte betalat medlemsavgiften.  

3. SSPKs uppfödarregister. Ett fåtal uppfödare av affenpinscher har hittills betalat en 

avgift för att även finnas med i SSPKs uppfödarregister. Nu har denna länk till 

affenpinscheruppfödare tagits bort från SSPKs hemsida, vilket styrelsen ställer sig 



 

 

Affenpinscherklubben 
 

Styrelsemöte per telefon den 2015-05-19 
 

PROTOKOLL      

NR 5-2015 
 

 

 

 

 
4 (4) 

 

frågande till, liksom till varför ingen länk istället har publicerats där till APKs 

uppfödarregister. Ordförande kommer att kontakta SSPKs ordförande i frågan. 

 

§ 21.  Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte den 13 juli, kl. 19.00 – 21.00.  

Sedan följer enl. mötesplanen, telefonmöten den 7 september. 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)   Inez Fryklöf 

 

 

 

Justeras:     

 

 

………………………………………   

Yvonne Larsdotter   

 


