
Protokoll fört vid sammanträde per telefon i Affenpinscherklubben måndagen den 11 januari 2016. 

 

Närvarande: Nina Karlsdotter (ordf), Inez Fryklöf, Katarina Paulsson, Yvonne Larsdotter och fr o m § 

11, Hans Peterson. 

Anmält Förhinder: Veronica Lange, Helen Sjölund och Anne Wedin 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Nina Karlsdotter hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justerare jämte sekreterare till detta möte  

Styrelsen beslöt utse Inez Fryklöf att jämte ordföranden justera detta protokoll, samt beslöt styrelsen 

vidare utse Yvonne Larsdotter till mötessekreterare p g a Hans Petersons förhinder. 

 

§ 3  Protokoll från föregående sammanträde 2015-11-28 

Protokollet genomgicks och godkändes och lades därmed med godkännande till handlingarna. 

 

§ 4  Inkomna skrivelser 

Förelåg för styrelsens kännedom inbjudan från SKK till distansutbildning i Föreningsteknik. Styrelsen 

konstaterade att just denna utbildning inte känns relevant för tillfället varför den lades till 

handlingarna. 

 

§ 5  Utgående skrivelser 

Förelåg för styrelsens kännedom av Hans Peterson redovisade skrivelser till SSPK, manus till 

tryckeriet jämte kommande artikel till Affenbladet. Styrelsen tog del av detta med godkännande. 

 

§ 6  Uppfödarregister/listan för 2016 

Styrelsen konstaterade att föregående års betalningssystem inte har fungerat, och beslöt därefter på 

förekommen anledning att för 2016 gäller att när betalningen om 100:- (per kalenderår) inkommit, 

sätts ifrågavarande uppfödare upp på listan. Styrelsen uttalade även att de 100 kronorna är en 

symbolisk summa att ses som bidrag till klubbens ekonomi. 

 

 

 

 



§ 7  Information från SSPK 

Förelåg inbjudan från SSPK till sina respektive rasklubbar att fysiskt närvara vid styrelsemöte den 24 

januari 2016 på SBK Stockholmsavdelningen i Kista. 

Konstaterade styrelsen att eftersom Veronica Lange även är suppleant i SSPK, kan VL också ses som 

representant för Affenpinscherklubben. I det fall VL inte kan närvara kommer vi att anmäla ersättare. 

 

§ 8  Affenspecialen 2016 i samarrangemang med SSPK 

Informerade Nina Karlsdotter att hon varit i kontakt med Moa Persson, det domarnamn som tidigare 

diskuterats, men att MP inte kan åta sig uppdraget då datum för samarrangemang med SSPK 2016 

blir ett annat i stället för det först angivna. Nina Karlsdotter har därefter för styrelsens räkning tackat 

Ja till att få använda Dodo Sandahl som domare för affenpinscher eftersom hon redan är 

kontrakterad av SSPK för samma utställning. Styrelsen förklarade sig nöjda med detta. 

 

§ 9  Rasmontrar Stockholms Hundmässa 2015 och My Dog 2016 

Informerade såväl Inez Fryklöf som Katarina Paulsson från bägge arrangemangen där besökare 

glädjande nog hade visat stort intresse för våra affenpinschrar. 

 

§ 10 Årsmötet den 13 februari 2016 på SKKs kansli, Spånga 

Styrelsen konstaterade att tyvärr har information om tid för inlämnande av motioner inte kommit 

med i utannonsering och beslöt därför uppdra till Hans Peterson att tillse att detta läggs ut på såväl 

Hemsida som Facebook snarast och att motionstiden är utsträckt till den 31 januari 2016. 

Diskuterades vidare inköp av förtäring etc samt att avstämning kan ske i början på samma vecka som 

årsmötet dvs omkring den 11-12/1. Beslöts även att kunna avhålla ett styrelsemöte per telefon den 8 

februari i syfte att behandla ev inkomna motioner. 

 

§ 11 Årsmöteshandlingar 

Diskuterade styrelsen Verksamhetsberättelse, Förslag Verksamhetsplan 2016 och Rambudget 2016, 

varvid beslöts att när Verksamhetsberättelsen finns att tillgå i färdigt skick kan denna läggas på 

hemsida innan årsmötet, men att förslag till verksamhetsplan och budget skall presenteras först på 

årsmötet för att efter klubbade beslut läggas ut på hemsida efter detsamma. I det fall, någon 

medlem som inte har möjlighet att komma till årsmötet vill se dessa handlingar, kan de mejlas ut före 

årsmötet. Rapport från Avelsgruppen kan även den läggas ut på hemsida före årsmötet. 

 

§ 12  Avelsrådgivning/valphänvisning 

Katarina Paulsson kommer att skicka redovisning via mejl till styrelsen så fort hon fått uppgifterna 

från den aktuella gruppen. 

 



§ 13 Affenbladet 2016 

Hans Peterson informerade om tänkta artiklar i det första bladet. 

 

§ 14 Ekonomi 

Föredrog Hans Peterson uppgifter från kassören Helen Sjölund innebärande att alla handlingar 

kommer att vara klara i god tid före revisionen och årsmötet. 

 

§ 15 Sponsring 

Beträffande sponsringen från Audi gällande 2015 och även för 2016, uppdrogs till Inez Fryklöf att 

kontakta aktuell person på Audi för uppgift i frågan. 

 

§ 16 Delegater till SSPKs årsmöte den 12 mars 2016 

Beslöt styrelsen utse Nina Karlsdotter, Katarina Paulsson och Inez Fryklöf till delegater för 

Affenpinscherklubben på SSPKs årsmöte. Konstaterades att om någon av dessa får förhinder, kan 

suppleanter anmälas på plats. 

 

§ 17 Bordlagda ärenden 

Konstaterade styrelsen att inga bordlagda ärenden förelåg. 

 

§ 18 Mötets avslutande – nästa möte 

Vår ordförande Nina Karlsdotter tackade alla för ett trevligt möte samt erinrade om det nyinsatta 

datumet för ett eventuellt möte angående motioner, 2016-01-11, därefter avslutades mötet. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Yvonne Larsdotter    Nina Karlsdotter 

     Ordförande 

 

 

Justeras 

 

Inez Fryklöf 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


