
 

Dvärgpinscherklubben  

 

Mötesprotokoll 2015:08 

Möte via telefon: 2015-09-07 

Närvarande; Annette Persson, ordförande, , Catharina Holmberg 

Kivinen sekreterare, Paulina Edbertsson, ledamot, Carola 

Håkansson, suppleant,  

 

Anmält förhinder: Amanda Malm Vice ordförande ,Zandra Hell, ledamot, Kicki Dahlström, 

suppleant, Ann-Charlotte Ling suppleant 

Ej anmält förhinder: Ida Lundsten, suppleant   

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Annette Persson, ordförande  Justerare, Carola Håkansson, suppleant 

 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 
§2. Val av justerare jämte ordförande 

Till Justerar valdes Carola Håkansson, suppleant jämte ordförande Annette Persson 

 
§3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

 
§4. Föregående protokoll 2015:07 

Protokoll 2015:07 godkändes och lades till handlingarna 

 
§4a). AU-protokoll 

Protokoll ang ny titel SDPV- Viltspår gick igenom och lades till handlingarna 

 
§5. Inkommande skrivelser. 

§5a) Div info SSPK/SKK 

Div. skrivelser från SSPK och SKK. 

 
§5b) Förfrågan om en dvärgpinscher vars ägare vill använda honom i avel. 
Valphänvisare Eva Brunström har besvarat frågan. 
§5c) Förfrågan från medlem som bytt adress och som vill att Notisbladet kommer rätt. 

Medlemsansvarig Carola Håkansson har besvarat medlem. 
§6.  Utgående. 
§6a) Besvarat inkommande skrivelser  



 

§7. Årsmöte 

Ordförande Annette Persson har fått förfrågan från Pinschersektionen om att ha årsmötet 

samtidigt som förra året. Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen, kollar upp till nästa möte 

om lokal och datum som kan passa. SSPK fullmäktige är den 12 Mars nästa år. 

 
§8. Rapporter. 

§8a) RAM Gruppen 

Ram gruppen har haft lite problem att få till möten, nästa möte är den 15 september. 

RAS dokumentet godkänd från SKK. Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen, skickar 

dokumentet vidare till SSPK samt skrivelsen från SKK. 

 
§8b) Notisbladet 

Ingen rapport  
§8c) KM Viltspår/ Kommittén 

PM har gått ut till samtliga deltagare, 15 st anmälda. Rosetterna är beställda. 
§8d) Kassör 

Ingen rapport från kassör, förslag att bjuda in till nästa möte. 

 
§9. Uppdrag.  

§9a) Utställningsdomare 2016 års rasspecial 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har sammanställt listan till SSPK  

De 3 förslag som godkändes av styrelsen är 

1a. Domare Mr. Rob Douma / Nederländerna  

2a. Domare Mr. Berger Shimshon / Israel 

3a. Domare Paola Micara Watten / Italien 

Ordförande Annette Persson meddelade också att SSPK kommer ändra sin plats för nästa års 

utställning från Stockholm till Eskilstuna. Styrelsen beslutade att Carina Andersson Rapp 

utställningsansvarig för SSPK får tillåtelse att ändra plats för Dvärgpinscherklubben också, så 2016 års 

utställning blir i Eskilstuna. 

 

§9b) Uppfödarlistan Brev. 

Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen, har skrivit ihop ett brev till uppfödarna. Några ändringar i 

brevet och tas upp till nästa möte. 

 

§10. Övriga Frågor. 

§10a) Uppfödare som jobbar inom klubben och som inte följer Dpklubben avelspolicy för 

avelsdjur, hur gör vi? 

Så länge uppfödaren inte bryter mot Svenska Kennel klubbens regler kan vi som klubb inte göra så 

mycket åt det. 

§10b) Stockholms mässan, My dog Ras monter. 

Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen tar kontakt med Maj Flodin om rasmonter i Stockholm och 

Göteborg. Styrelsen beslutar även att lägga ut en notis på hemsida och facebook om att klubben söker 

folk till rasmontrarna.  

 

 

§11. Nästa möte. 

Torsdagen den 15/10 kl.19,45 

§12. Mötet avslutas. 

Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag. 
 


