Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2018:06
Möte via telefon: 2018-06-18
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande)
Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot),
Jenny Kjellman (suppleant), Ingela Pettersson (suppleant), Nathalie Lorenz (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 Sabina Andersson jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen .
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Dataförordningen (GDPR)
Ordföranden har skapat mejladresser till samtliga suppleanter. Berörda kontrollerar att de fungerar.
§6. Inkommande skrivelser.
§6a) Div info SSPK/SKK
§7. Utgående.
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 7 a

§8. Rapporter.
8a)RAM-gruppen.
Under föregående möte lyftes frågan om arbetet med RAM med tanke på att det stått stilla en tid. Ett
förslag var att hela styrelsen skulle engageras för att komma igång med arbetet. Samtliga i styrelsen
var överens om att delta i arbetet med start efter sommarledigheten. Frågan om svarsfrekvensen i den

utskickade hälsoenkäten lyftes. Hittills har klubben fått in 245 svar. För att kunna sammanställa
resultatet behövs minst 300 svar. Styrelsen beslutade att påminna dvärgpinscherägare/medlemmar om
att besvara hälsoenkäten i sociala medier och på hemsidan. Klubben genomförde en föreläsning under
våren inom ramen för mentalitet vilket genererade ett bidrag på 5250 kronor från SKK.
8b) Pinnebladet
Pinnebladet är färdigställt. Ett utskick till samtliga medlemmar postas förhoppningsvis denna vecka.
Kontrakt i enlighet med GPDR är klart med tryckeriet.
8c) Tävlingskommittén
Betalningarna för Rasspecialen har inkommit. Kassören kontrollerar om allt stämmer. Den totala
summan landade på cirka 10 000 kronor för Dvärgpinscherklubben. En fråga som lyftes var emellertid
kostnaden för ringsekreterarnas arvoden. Bör kostnaden delas mellan samtliga rasklubbar när vi som
en mindre klubb inte anlitar mer än två ringsekreterare under tävlingsdagen? Styrelsen anser att
klubben bör betala för den faktiska kostnaden utifrån behov. Tankar kring att anlita ringsekreterare i
närområdet diskuterades med tanke på högre kostnader för ringsekreterare som måste resa långt för
uppdraget. En specificerad faktura kommer att begäras för domaren.
8d) Kassör
Som redan nämnts har klubben fått ett bidrag från SKK med anledning av föreläsningen om mentalitet
under våren. Kassören planerar att presentera en halvårsrapport vid nästa styrelsemöte. Två av
anmälningarna till Lure Racing i juni har återbetalats. Allt är i sin ordning när det gäller fakturor.
Saldo: 1123826
8e) Årets hundtävlan
Inget att rapportera
8f) Lure Racing
Nytt datum för tävling i Lure Racing är 25-26 augusti. Domare: Susanne Hagström. Efter det att
kontrakt med domaren är färdigställt annonseras tävlingen.
8g) Hänvisning
Inget att rapportera.
8h) Viltspårskommittén
Kommittén planerar att prata ihop sig om datum för nästa möte.
§9. Uppdrag

§10. Övriga frågor.

§11. Nästa möte.
Nästa möte planeras den 21 augusti kl. 19.30
§12. Mötet avslutas.
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag.

