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Närvarande 

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

Paulsson, Hans Peterson, Helen Sjölund, Anne Wedin 

 

Anmält förhinder 

Veronica Lange 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordning 

Vid styrelsemöte nr 7 den 2015-09-07 beslutade styrelsen att hålla ett extra styrelsemöte så 

snart som möjligt för att samtliga styrelsemedlemmar ska kunna delta i beslut om hur, var och 

när affenspecialen ska genomföras 2016. Detta är därmed detta extra styrelsemötes enda 

punkt på dagordningen. 

 

§ 3. Val av sekreterare och justerare 

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Anne Wedin. Sekreterare är Hans 

Peterson enl. beslut vid tidigare styrelsemöte 

 

§ 4. Affenspecialen 2016 - alternativ 

Vid mötet diskuterades tre st. alternativ enligt: 

1. SSPKs erbjudande om samarrangemang med dem och övriga fyra rasklubbar. 

Datum eventuellt den 28/8 och plats Eskilstuna eller Ulriksdals Slott. Troligen gott om 

deltagande hundar samt intresserade från andra rasklubbar inom SSPK. Dock mycket 

oklart om t.ex. domare/ringsekreterare, förberedelser, krav, kostnader, förtäring, egna 

arrangemang etc. 

2. I Affenpinscherklubbens egen regi. 

Förutom ett tidigare diskuterat platsalternativ lades det nu fram ett förslag från 

Djurgårdsförvaltningen, som till en rimlig kostnad låter oss disponera en stor 

gräsmatta vid Waldemarsudde i Stockholm. 

3. I samband med någon av SKKs länsklubbars officiella utställningar 

Klubbens erfarenheter från tidigare år är inte de bästa för detta alternativ, varför detta 

alternativ uteslöts. 

 

§ 5. Affenspecialen 2016 - beslut 

1. SSPKs erbjudande om samarrangemang  

Styrelsen konstaterade att för mycket var okänt om alternativ 1 för att kunna välja 

bland alternativen och därmed ta ett genomtänkt beslut. Styrelsen beslutade att 

uppdra till ordförande att ta reda på mer om förutsättningar och villkor för alternativ 1 

2. I Affenpinscherklubbens egen regi. 

Datum återstår att fastställa. I övrigt kända villkor. 
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§ 6.  Nästa möte 

1. Så snart ordförande erhållit förtydligande svar från SSPK om alternativ 1 kallas till nytt 

extra styrelsemöte om affenspecialen 2016 

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

3. Därpå följer ett fysiskt möte i Västerås den 21 november. 

  

§ 7.  Avslutning 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

  

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………….. 

Hans Peterson   

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

………………………………………  ………………………………………... 

Nina Karlsdotter (ordf)   Anne Wedin 


