
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:01 
Möte via telefon: 2018-01-02 
 

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

Sabina Andersson (kassör), Jenny Kjellman (suppleant) 

 

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

Ej anmält förhinder: Elisabeth Gyllenswärd (ledamot) 

 

 

________________________________  

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 och AU-protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
§5 Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 

§5b) En ny förordning – Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018. 

Styrelsen sätter sig in i vad som krävs för att följa denna nya reglering vad gäller lagring av 

personuppgifter genom att ta del av material och instruktioner som SKK tillhandahåller. 

 
§6.  Utgående. 
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 a, b 

 
 
§7. Rapporter. 
 
7a)RAM-gruppen. 
Inget att rapportera utöver att Patrik Ragnarsson är bokad inför en föreläsning under våren. 

 
7b) Pinnebladet  
Det senaste numret publicerades i december. Deadline inför nästa nummer är den 1 mars.  



7c) Tävlingskommittén  
Inget att rapportera. 

 
7d) Sponsoransvarig 
Vi har sponsorer för 2018. Sponsoransvarig fortsätter kontakta olika företag för en eventuell sponsring 

av klubben och dess medlemmar.  

 

7e) Kassören 
Sabina Andersson (kassör) meddelar att hon inväntar två poster innan det är möjligt att redovisa 

bokslutet för 2017. Kassören meddelade också att medlem inkommit med kvitton på 1800 kr för 

utlägg för frimärken och för diverse material för Rasspecialen 2016. Sabina Andersson kontaktar 

SPPK kassör om rutiner gällande utlägg för tidigare räkenskapsår.  

 
7f) Årets hundtävlingar 
Ännu inget att rapportera. 

7g) Lure racing 
Inget att rapportera. 

7h) Hänvisning 
Inget att rapportera. 

7i) Årsmöte 
- Motioner/proposition  

- Årsmöteshandlingar 

- Årsmötesordförande 

Anso Pettersson 

- Resultat/balans osv Nästa möte 

 

En genomgång av årsmöteshandlingarna, inklusive verksamhetsberättelsen utfördes. Styrelsen 

konstaterade att en av de inkommande motionerna behöver kompletteras. Sändaren av motionen 

kontaktas för detta ändamål.  

 
7j) SSPK Fullmäktige delegater/suppleanter 
Vi vet ännu inte hur många delegater som Dvärgpinscherklubben är berättigad att skicka till SSPK:s 

Fullmäktige den 4 mars 2018. I skrivande stund har styrelsen två representanter som kan delta i form 

av delegater men vi kommer att behöva fler.  
 

 
§8 Uppdrag  
Inget att rapportera. 

 
§9. Övriga frågor. 
Inget att ta upp.  

 
§10. Nästa möte. 
Nästa möte beslutades att genomföras måndagen den 22 januari kl. 19.30. 

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


