Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2018:07
Möte via telefon: 2018-08-21
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande)
Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot),
Emma Rydhammer (suppleant), Jenny Kjellman (suppleant), Ingela Pettersson (suppleant),
Nathalie Lorenz (suppleant)

________________________________
Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare

________________________________

________________________________

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Ingela Pettersson
(suppleant)

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Ingela Pettersson (suppleant) jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen .
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5. Inkommande skrivelser.
§5a) Div info SSPK/SKK
§5b) Medlem skickat in om adressändring, Kassör Sabina Andersson har besvarat mejlet med att
det är SKK som tillhandahåller vårat medlems register och det är dit man får vända sig vid ändringar.
§5c) En uppfödare har meddelats om att denne inte längre tillåts stå med på listan om hänvisning på
SKK:s ”Köpa hund.
§6. Utgående.
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c
§7. Rapporter.
7a)RAM-gruppen.
Inget att rapportera utöver att styrelsen beslutade om att samtliga i styrelsen kommer att kallas till ett
möte om RAM. Det finns mycket att sätta sig in i och dokument att läsa.

7b) Pinnebladet
Deadline 1 sep. Än så länge har inget skickat in underlag. Ordföranden uppmanar om att skicka in. Ett
bildkollage kommer att skickas in från dp-träffen förra helgen (19 aug). Eventuellt kommer underlag
från från Lure Racing. Amnanda kontaktar uppfödare för uppfödarintervjuer.
7c) Tävlingskommittén
Den inofficiella utställningen den 1 december kommer att äga rum i Upplands Väsby. Två domare är
bokade: Andreas Lantz och Joel Lantz. Anette Persson skriver avtal med domarna. Ringsekreterare:
Anette Persson, Kristin Östlund och Maria Anagrius är tillfrågade och har tackat ja. Vi behöver
sammanlagt åtta ringsekreterare och fem saknas. Sabina Andersson är tillfrågad. Mötet diskuterade
idén om att anlita fyra auktoriserade ringsekreterare och fyra som vill prova på. Lunch och
reseersättning utgår till alla som arbetar. Inbjudan är under formulering. Styrelsen konstaterar att vi
behöver många personer som kan hjälpa till.
Vi väntar på information från SKK om att kunna utnyttja deras anmälningssida. MG Event är
tillfrågad. De tar 13 kr per anmälan men då ingår underlag för katalogen. Vi får i så fall en fil av MG
Event men vi får skriva ut den själva. Vi har dock en tjänst som vi betalar för och som heter: ”Katalog
för PC”.
7d) Kassör
Utskick av halvårsrapport. Just nu ligger vi minus 9000 för det första halvåret av 2018 och just nu
beror det på kostnaden för Pinnebladet som kostar 6 500 kronor per kvartal.
7e) Årets hundtävlan
Inget att rapoortrera
7f) Lure Racing
Allt flyter på inför helgens tävling den 25 augusti. Några smärre kommunikationsproblem uppstod
kring domarens möjlighet att ta sig till platsen. Möjligheten att hämta upp vid tågstation i Tranås
diskuterades. Efter avslutat event skickar Jenny Kjellman det sponsormaterial som tillhör klubben. En
inventeringslista över vad som tillhör klubben ska lämnas in.
7g) Hänvisning
En intresseanmälan över täckhund har inkommit. Styrelsen diskuterade hur täckhundslistan ska se ut
på Face Book.
7h)Viltspår
Viltsprårskommitën har varit i kontakt med domare. September diskuterades som förslag för
viltspårsaktivitet. Samtidigt kan oktober fungera. Kommittén tar kontakt med domare. Dock har det
visat sig vara svårt att finna domare som kan ställa upp de tider som föreslagits.
§8. Uppdrag
Inget att rapportera.

§9. Övriga Frågor.

§10. Nästa möte.
Nästa möte äger rum den 27 september kl. 19.30
§11. Mötet avslutas.
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag.

