
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2017:11 
Möte via telefon: 2017-09-25 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande) 

Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), 

Jenny Kjellman (suppleant) 

 

Anmält förhinder: Emma Rydhammer (suppleant)  

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande   Justerare, Sabina Andersson, kassör 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Jenny Kjellman jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen . 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående möteprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
§5 DP Policy om bindande anmälan vid klubbens evenemang 

Styrelsen har sett ett behov av förtydliganden vad gäller anmälningspolicyn inom ramen för DP-

klubbens evenemang. När en anmälan mottagit skickar klubben fortsättningsvis ett svar genom att 

bifoga länken ”Policy om bindande anmälan” från hemsidan, under fliken DPKLUBBEN→ 

AKTIVITETSKALENDER→MEDLEMS & UPPFÖDARMÖTEN. Observera att vid anmälan till Rasspecialen råder 

SPPK:s regler.     

 
§6. Inkommande skrivelser. 
§6a) Div info SSPK/SKK 
§6b) Uppsägning av uppdrag  

Malin Björkvik väljer att avsluta sitt uppdrag i RAM-gruppen fr o m 2017-08-29.  

§6c) Fråga om Dvärgpinscherköp  

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har svarat. 

§6d) Inkommit mejl angående köp av dvärgpinscher. 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b,c,d 

 
 
§8. Rapporter. 
 
8a)RAM-gruppen 



Ett möte har skett där RAM-gruppen tog beslut om ett medlems- och uppfödarmöte den 21 oktober i 

Stockholm. Mötet finansieras delvis av SKK:s som ett led i att uppmuntra möten om mentalitet. 

Styrelsen diskuterade möjligheten att arrangera ett liknande möte i Helsingborg januari-mars 2018.  

RAM-gruppen arbetar fortfarande med en enkät om hälsa.  

8b) Pinnebladet  
Pinnebladet har skickats ut. Emma Rydhammer meddelar att ”Nosework” avslutas i nästa nummer av 

Pinnebladet och ersätts därefter av ”Agilityskolan”. I nästa nummer presenteras två uppfödare i stället 

för fyra då plats behövs till annat innehåll.    

8c) Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén konstaterar att KM i agility och rallylydnad kan komma att ställas in om antalet 

anmälningar blir för få fram till sista anmälningsdatum 29 september.    
8d) Sponsoransvarig 
En förfrågan om fortsatt sponsring har ställt till Vitakraft, Chippets, Supplys By Jennie, Fodax och 

Kontorsspecial som meddelat att de fortsätter med sin sponsring 2018.  

8e) Kassör 
Kassören har inget att rapportera om utöver en faktura till SSPK som bestrids på grund av att den kan 

vara felaktig. 

 8f) Viltspårskommittén 

Viltspårskommittén meddelar att evenemanget som genomfördes den 23 september i Kil var lyckat. 

Domarna ville gärna återkomma till ett liknande upplägg. Maten ordnades till ett bra pris.  

8g) Lure Racing 
Inget att rapportera. Formuleringen av nya statuter till Årsmöte 2018 fortstrider. 

8h) Hänvisning 
Inget att rapportera. 

8i) Årsmöte 
Lokal till Årsmöte 2018 är bokad den 18 februari i SKK:s nya lokaler i Sollentuna. Mötesordförande 

är ännu inte bokad.  

§9 Uppdrag  
9a) Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att se över åretshundtävlan gällande nya regler i agility och 

rallylydnaden. Emma Rydhammer kontrollerar uppdraget.  

 
 
§10. Övriga Frågor. 
 
§11. Nästa möte. 
Nästa möte planeras 23 oktober kl. 19.30. 

 
§12. Mötet avslutas. 
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag. 


