
AFFENPINSCHERKLUBBEN 

Protokoll fört vid styrelsemöte via Zoom den 24 maj 2022. 

Närvarande: Nina Karlsdotter ordf, Katarina Paulsson, Tina Schaub-Wester, Susanne Lundberg, Heidi 

Marks, Yvonne Larsdotter och Mona Peterson. 

1. Mötets öppnande 

Nina Karlsdotter öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare 

Utsågs Katarina Paulsson att jämte ordföranden att justera dagens protokoll. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg om en frågeställning från en medlem boende i Sydafrika. 

4. Föregående protokoll 

Förelåg föregående protokoll från fysiskt möte den 26 mars 2022, vilket godkändes av styrelsen. 

5. Inkomna skrivelser tidigare utsända 

Noterades skrivelse från SSPK angående mall för domarkompendium. Nina Karlsdotter informerade 

om det regelmässiga förfarandet vid upprättande av domarkompendium att användas vid 

domarkonferens för rasen. Konstaterade styrelsen att vi behöver ha tillgång till tidigare upprättat 

domarkompendium. 

Därefter lades samtliga skrivelser med godkännande till handlingarna. 

6. Information från respektive ansvarsområden 

a) Ordförande Nina Karlsdotter; tyvärr har provet för andning- och temperaturreglering som skulle ha 

avhållits i södra Skåne den 21 maj blivit inställt. Provet kommer istället att avhållas under hösten 

2022, på samma plats. Vidare informerade Nina Karlsdotter om skrivelse från Susanne Kjellsdotter 

med förfrågan om att arrangera aktiviteter för affenpinscher i det område hon bor (Halland). 

Styrelsen uppskattade initiativet som godkändes under förutsättning att aktiviteterna anordnas i 

ApKs namn. 

b) Ekonomi Mona Petersson; Mona har nu fått tillgång till vårt bankkonto och problemen med Visma 

är uppordnade. Klubbens ekonomi är god. 

c) Valphänvisning/Avelsrådgivning Susanne Lundberg; Susanne omtalade att hon lämnat en 

avelsrådgivning samt två valphänvisningar. 

d) Sociala medier Katarina Paulsson; Katarina informerade att det dessvärre är problem för henne 

som administratör för Facebook-gruppen. Föreslogs att eventuellt starta upp en ny Facebook-grupp i 

klubbens namn, om det på något vis kan underlätta administrationen. 

e) Webmaster Heidi Marks; Heidi informerade om de uppgifter som hon lagt ut på hemsidan. 

 

 

 



f) RAS, Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester; Ännu inte något att tillföra. Klubbens RAS-

dokument ligger hos SSPK. 

g) Affendagen Yvonne Larsdotter; Yvonne omtalade att hon överenskommit med Katarina Paulsson 

att Affendagen kan avhållas söndag den 19 juni2022 hemma hos Yvonne Larsdotter. Annons med alla 

uppgifter är skickad till Hans Peterson för tryck i nästa nr av Affenbladet. 

7. Frågeställning gällande valphänvisning till en medlem i Sydafrika 

Föredrog Susanne Lundberg den fråga hon fått av en av sina valpköpare, medlem i ApK, som flyttat 

till Sydafrika och där hennes tik nu har valpar. Diskuterades frågan och konstaterades att 

medlemmen kommer att lämna god hjälp till en eventuell köpare från Sverige och därför beslöt 

styrelsen att godkänna frågan om valphänvisning från ApK.  

8. Mötets avslutande och datum för nästa möte 

Beslöts att nästa styrelsemöte blir via Zoom tisdagen den 6 september kl. 19.00. Därefter tackade 

Nina Karlsdotter alla och avslutade mötet. 
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