Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2017-02-13
Möte via telefon
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Maria Anagrius (sekreterare) Sabina
Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), Jenny Kjellman (suppleant), Emma
Rydhammer (suppleant).
Anmält förhinder:Amanda Malm (vice ordförande)

________________________________
Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare

_____________________________

________________________________

Justerare, Sabina Andersson, kassör

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson, kassör, jämte ordförande Catharina Holmberg Kivinen.
§3. Godkännande av dagordning.
Styrelsen godkände dagordningen.
§4. Förgående mötesprotokoll Au-protokoll samt konstituerande.
Föregående protokoll, au-protokoll och konstituerande godkändes.

§5. Genomgång av klubbens policy och tystnadsplikt.
Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen gick igenom klubbens policy och tystnadsplikt för
förtroendevalda.
§6. Genomgång av Verksamhetsplan och Budget 2017.
Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen gick igenom Verksamhetsplan och budget för 2017.
§7. Inkommande skrivelser.
7a) Div info SSPK/SKK
7b) Inkommande från medlem gällande sin hund på täckhundslistan.
Styrelsen beslutade att godkänna förfrågan gällande hund på täckhundslistan.
§8. Utgående.
8a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b

§9. Rapporter.
9a) RAM-gruppen / Protokoll från möten / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande kategori
Hälsa / Försäkringsbolagen / Hälsoenkät
Styrelsen beslutade att ställa in medlemsmötet i Jönköping 25/2 p g a för få anmälda.
Annars inget nytt utan vi jobbar vidare med att få klart enkäten
9b) Pinnebladet
Styrelsen beslutade att Pinnebladet ska ges ut med fyra nummer i pappersform per år med start 2017
och att det ska gå att annonsera i tidningen, halvsida 50:- och helsida 100:-.
9c) Tävlingskommittén
Styrelsen beslutade att klubben hyr in sig på SSPK:s tält för sitt sekretariat under Rasspecialen i
Eskilstuna 13-14 maj för en kostnad på 350 kr. Denna kostnad kommer att kvittas mot intäkterna från
parkeringsavgifter under aktuell helg.
Tävlingskommittén planerar att anordna en inofficiell utställning i april.
9d) Sponsoransvarig
Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen tar kontakt med ChipPet för att tala om eventuella
medlemsförmåner och sponsring. Ordföranden undersöker även andra möjligheter till sponsring.
9e) Kassör
Kassör Sabina Andersson tar kontakt med Swedbank för ett eventuellt byte till Swedbank.
Styrelsen godkände ett inköp av ett bokföringsprogram till en kostnad av 99 kr/mån och en
bokföringskurs på fyra timmar till en kostnad av 450 kr/tim för kassör Sabina Andersson.
9f) Viltspårskommittén
Inget att rapportera.
9g) Lure Racing
Ledamot Elisabeth Gyllenswärd och suppleant Jenny Kjellman skriver ihop ett brev till SSPK för att
flytta Lure Racing till Dvärgpinscherklubben då enbart dvärgpinschrar deltar i tävlingar.
Tävling planeras 22-23 juli.
§10. Uppdrag.
10a) Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att se över åretshundtävlan gällande nya regler i
agility och rallylydnad.
Styrelsen ser över det nya regelverket för agility och rallylydnad och hur det påverkar Årets
hundtävlingar.
§11. Övriga Frågor.
§12. Nästa möte.
Nästa möte planeras den 13 mars kl. 19.30
§13. Mötet avslutas.
Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen förklarar mötet avslutat och tackar för idag.

