Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2015:05
Möte via telefon: 2015-05-17
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm Vice ordförande, Catharina Holmberg Kivinen
adjungerad sekreterare, Zandra Hell ledamot, Carola Håkansson, suppleant,
Anmält förhinder: Paulina Edbertsson, ledamot, Kicki Dahlström suppleant, Ann-Charlotte Ling
suppleant,
Ej Anmält förhinder: Ida Lundsten suppleant

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, adjungerad sekreterare

________________________________ ________________________________
Justerare, Maj Flodin, ordförande Justerare, Carola Håkansson, suppleant

§1. Mötet öppnas.
Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av mötets protokollförare.
Mötet valde Catharina Holmberg Kivinen till protokollförare
§3. Val av justerare jämte ordförande
Till Justerar valdes Carola Håkansson, suppleant jämte ordförande Maj Flodin
§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll 2015:03 och 2015:04
Protokoll 2015:03 godkändes och lades till handlingarna
Protokoll 2015:04 godkändes och lades till handlingarna
§6. AU beslut.
Styrelsen tillstyrker beslutet att två stycken nya vinnartitlar skall ingå i Rasspecialen from 2015.
Förutom SDPV skall nu även SDPJV (junior vinnare) och SDPVV (veteranvinnare)utses och tilldelas
pris. Dessa är de korrekta titlarna.
§7. Inkommande skrivelser.
§7a) Div information.
Inkommande från SKK om hundägaradresser mer info kommer.
§7b) Medlem som vill starta en tävlingsgrupp gällande viltspår samt anordna ett sådant i
klubbens regi.
Styrelsen godkänner att starta upp en viltspårskommitté och att de ska komma in med mer info om
budget osv. Maj Flodin tillskriver medlem.
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§7c) Inkommit från utställningskommittén Helen Andersson om att köpa hennes bord som hon
bistått med till utställningen.
Styrelsen beslutar att köpa borden för 1000kr
§8. Utgående skrivelser.
§8a)En del inkommande besvarat.
Maj Flodin har besvarat.
§9. Information.
§9a) Två stycken inkommande skrivelser ej besvarat, detta kommer att ske i dagarna då nu all
information från olika håll är inhämtad.
Skrivelsen är på gång och skall besvaras inom kort.
§9b) RAM/RAS dokument är nästan klart för inskick till SSPK & SKK några smärre
justeringar behövs.
Maj Flodin har kommit med synpunkter till RAM Gruppen och dessa kommer fixas till. Farfarslista
har tillkommit på dokumentet.
Zandra Hell tar upp om bekämpningsprogram om patella & ögonlysning, styrelsen tillskriver Ram
Gruppen. Förslag att Zandra Hell kontaktar SKK om mer information om detta.
§9c) Rasspecialen, klubben kommer tillsammans med Pinscher ha kafeteria på plats.
Försäljning av klubbens material, möjlighet att betala med Swish finns.
Det är lågsäsong på campingen så därför får vi själva stå för kafeterian mer info kommer komma ut på
hemsidan samt försäljning av klubbens material. Information om swish betalning kommer också
komma ut på hemsidan.
§9d) Extra årsmötet Ordförande för mötet Maj Flodin & Sekreterare Catharina Holmberg.
Dagordning för mötet är på gång, läggs ut på hemsidan.
Maj Flodin skriver dagordningen till extra årsmötet. Kommer läggas ut på hemsidan under veckan.
§9c) Förråd är hittat i Vårby Allè kontraktskrivning den 18 maj.
Maj Flodin & Helen Andersson skriver i morgon måndag kontrakt på förråd där utställningsmaterial
och klubbens arkiverade protokoll mm kommer förvaras. Pris: 499kr/månad 3första månaderna 50 %
rabatt.
§10. Protokoll hemsidan?
Styrelsen beslutar att protokollen ska ut på hemsidan igen.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§12. Mötet avslutas.
Tack för idag & förtroendet för min extra tid som ordförande i klubben.
Maj Flodin avslutar mötet och tackar för sin tid som ordförande och önskar alla en trevlig kväll.
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