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Närvarande 

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

 

Anmält förhinder 

Katarina Paulsson, Helen Sjölund, Anne Wedin 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tilläggen Raspresentation i Hundsport 

och SKKs kurs i föreningsteknik. 

 

§ 3. Val av sekreterare och justerare 

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Veronica Lange. Sekreterare är 

Hans Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll nr. 6, 2015-06-13 

Godkändes efter en smärre redaktionell ändring av styrelsen och lades därefter till 

handlingarna efter justering. 

 

§ 5. Inkomna skrivelser 

Inkomna skrivelser redovisades av Hans Peterson. Fem skrivelser uppmärksammades 

speciellt av styrelsen: 

1. SKKs kurs i föreningsteknik. För närvarande finns inget behov inom styrelsen. 

2. SSPKs information om rasspecialer 2016 och 2017. Behandlas nedan under §§ 14 

och 15. 

3. SWTKs förfrågan om klubbens avelsfond. SWTK planerar att starta en hälsofond 

med helt annat syfte än APKs avelsfond. Styrelsen beslutade att Hans Peterson 

besvarar förfrågan med denna skillnad som grund. 

4. Rasklubbstorg Stockholms Hundmässa. Anne Wedin har erbjudit sig att ansvara för 

denna aktivitet på samma vis som tidigare år, vilket tacksamt noterades av 

styrelsen. 

5. Rasannons i Hundsport. Med anledning av att Hundsport 11/2015 kommer att ha 

affenpinscher som raspresentation, har erbjudande om annonsering till medlemspris 

kommit. Styrelsen beslutade att erbjuda APKs uppfödare och SSPK att medverka 

och därmed dela på annonskostnaderna.  

 

§ 6. Utgående skrivelser 

Utgående skrivelser redovisades av Hans Peterson. En skrivelse uppmärksammades speciellt 

av styrelsen: 
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1. Raspresentation i Hundsport nr 11-2015. Hans Peterson har efter kontakt med 

medlemmar sänt kontaktuppgifter för tio st. affenpinscherägare tilll Hundsports 

redaktion. Fem st. av dessa kommer att få besvara några frågor om sitt 

affenpinscherliv för publicering i Hundsport. 

 

§ 7. Ekonomi  

1. Balans- och resultatrapport per dagens datum. Rapporterna hade i förväg 

distribuerats av Helen Sjölund. Styrelsen kunde bland annat konstatera att årets 

Affenspecial sannolikt kommer att ge ett visst överskott. 

  

§ 8.    Information till och från SSPK  

1. Till SSPK. En rapport över pågående styrelsearbete har sänts av Yvonne Larsdotter.  

2. Från SSPK. Ordförande och Hans Peterson redovisade för APK intressanta 

paragrafer i SSPKs protokoll från styrelsemöte den 26 juli 2015. 

 

§ 9.  Avelsrådgivning/valphänvisning 

1. Valp-/parningsenkät. Maria Borg och Yvonne Larsdotter har påbörjat beslutad 

översyn av nuvarande valp- och parningsenkät.  

2. Hälsoenkät. Arbetet vilar temporärt i avvaktan på ovannämnda översyn. 

3. Förstärkning av gruppen för avelsrådgivning. Styrelsen inser behovet och förslag 

finns inför nästa styrelsemöte den 12 oktober. 

 

§ 10.  Sponsorer  

1. Vinnarrosetter till Affenspecialen. Löfte om sponsring av vinnarrosetter finns nu 

inför rasspecialen 2016, vilket tacksamt noterades av styrelsen. 

 

§ 11.  Affenbladet 

1. Affenbladet nr. 4-2015. Några artiklar är redan framme men fortfarande saknas 

huvuddelen. Bland annat tar ordförande fram en artikel med fokus på domarrollen 

vid utställningar. 

 

§ 12. Affenspecialen 2015 

1. Utvärdering. I Katarina Paulssons frånvaro konstaterades ändå av de närvarande att 

arrangemang, domarteam, förtäring mm fungerat alldeles utmärkt. Dock ansåg man 

att utställningsplatsen inte var optimal. 

2. Gruppen för utställningar. Hans Peterson framförde att Katarina Paulsson behöver 

större engagemang från övriga i gruppen under förberedelserna. På 

utställningsdagen fungerade dock allt bra. 
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§ 13.  Affenspecialen 2016 

Åsikter framfördes att APK under 2016 ska genomföra sin rasspecial som ett 

samarrangemang med SSPK och övriga fyra rasklubbar. Beslut i frågan hänsköts till ett extra 

styrelsemöte per telefon inom ett par veckor. Hans Peterson sänder ut kallelse till detta snarast 

möjligt. SSPK behöver definitivt besked inom kort. 

 

§ 14.  Affenspecialen 2017 

Styrelsen beslutade att genomföra affenspecialen gemensamt med SSPK och övriga fyra 

rasklubbar under SSPKs jubileumsår. SSPK har fastställt datum till den 13 – 14 maj, 2017 

och platsen blir Eskilstuna. Styrelsen beslutade att snarast återkoppla till SSPK med förslag 

till en förändring i utsänt domarförslag. Hans Peterson gör ett utkast för ordförandes 

godkännande. 

  

§ 15.  Rasmontrar 

1. Djurens Helg. Helgen, som genomfördes i strålande solsken, kan anses ha blivit en 

succé. Ett stort tack till Helen Sjölund, Peter Falk, Katarina Paulsson, Inez Fryklöf 

och alla deras affenpinschrar, som hade fullt upp hela tiden med alla nyfikna och 

frågvisa barn och vuxna. Om Djurens Helg arrangeras även nästa år så vill styrelsen 

absolut att APK deltar igen. 

2. Stockholmsmässan. Se § 5.4. 

3. MyDog. Inget nytt rapporterades. 

  

§ 16. Kurser, föredrag 

1. Trimkurs hösten 2015. Eftersom ca fem st. intresseanmälningar inkommit beslutade 

styrelsen att Yvonne Larsdotter tar fram förslag till instruktör, datum och plats, 

varefter Hans Peterson sänder ut ett kurserbjudande till de intresserade. Annonsering 

kommer även att göras på hemsida och Facebook.  

2. Trimkurs våren 2016. Tas upp vid kommande styrelsemöte då utfallet av eventuell 

höstkurs kan arbetas in.  

 

§ 17.  Medlemsregister  

1. U-märkta medlemmar. 2 st U-märkta medlemmar sedan sist.   

 

§ 18.  Bordlagda ärenden  

För närvarande föreligger inga bordlagda ärenden sedan tidigare möten. 

 

§ 19.  Övriga frågor 

1. AKKs forskningsseminarium 22 november 2015. Anne Wedin kommer enligt 

tidigare beslut att delta. 

2. APKs uppfödarregister.  Fortfarande saknas flera uppfödares avgifter.  

3. Digital signering. Ingen förändring sedan senast. 

4. Enhetlig brevmall och underskrifter. Punkten kvarstår till kommande möte. 
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§ 20.  Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte den 12 oktober, kl. 19.00 – 21.00.  

Därpå följer ett fysiskt möte i Västerås den 21 november. 

  

§ 21.  Avslutning 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

  

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………….. 

Hans Peterson   

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

………………………………………  ………………………………………... 

Nina Karlsdotter (ordf)   Veronica Lange 


