
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2017:07 
Möte via telefon:2017-05-22 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Maria Anagrius (sekreterare), 

Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), Jenny Kjellman (suppleant) 

 

Anmält förhinder:Amanda Malm (vice ordförande), Emma Rydhammer (suppleant) 

 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 _____________________________                ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Jenny Kjellman, suppleant 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Val av justerare jämte ordförande 

Till justerare valdes suppleant Jenny Kjellman jämte ordförande Catharina Holmberg Kivinen. 

 

§3. Godkännande av dagordning. 

Styrelsen godkände dagordningen.  

 

§4. Förgående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§5. Inkommande skrivelser. 

 

5a) Div info SSPK/SKK 

5b) Medlem har skickat in ang Årets Rallylydnadshund. 

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har svarat att styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att jobba 

fram nya statuter till Årets Rallylydnadshund till nästa års årsmöte. 

 

 

§6.  Utgående. 

 

6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b 

 

§7. Rapporter. 

7a) RAM-gruppen 

RAM-gruppen har kontaktat SKK för en ändring av informationen om dvärgpinschern på Köpa 

hund.se till en kostnad av 795 kr. Genomgång av hälsoenkäten och vi inväntar den sista redigeringen 

innan godkännande och publicering. 



 

 

7b) Pinnebladet 

Kommande exemplar av Pinnebladet kommer bland annat att innehålla artiklar om tre uppfödare, en 

rapport om Rasspecialen och en artikel om Nose Work. Bilder till framsidan efterfrågas. Deadline 1 

juni. 

 

7c) Tävlingskommittén 

Rasspecialen har genomförts. Allt flöt på och flera utställare uttryckte sig positiva om arrangemanget. 

  

7d) Sponsoransvarig 

Ingen att rapportera. 

 

7e) Kassör 

Kassör Sabina Andersson meddelar att Rasspecialen ligger i linje med budgeten.  

 

7f) Viltspårskommittén 

Inget nytt att rapportera utöver att klubben planerar ett klubbmästerskap till hösten i Kil, Värmland. 

 

7g) Lure Racingkommittén 

Förberedelserna inför 2017 års Lure Racingtävling 22-23 juli i Jönköping fortgår.  

 

7h) Montergruppen 

Inget nytt att rapportera. Styrelsen har en fortsatt diskussion med monteransvarig Maj Flodin om 

upplägget kring montrar. 

 

7i) Hänvisning 

Inget nytt att rapportera. 

 

7j) Medlemsansvarig 

Utskick med information till nya dvärgpinscherägare om medlemskap i Dvärgpinscherklubben och 

vad det innebär fortgår. 

 

§8. Uppdrag  

 

 

§9. Övriga Frågor. 

 

 

§10. Nästa möte. 

Nästa möte planeras måndagen den 19 juni kl. 19.30. 

 

§11. Mötet avslutas. 

Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen förklarar mötet avslutat och tackar för idag. 

 

 

 

 

 

 


