
 
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2015:10 
Möte via telefon: 2015-11-19 
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, Paulina Edbertsson, ledamot 

 
 
§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Paulina Edbertsson , ledamot jämte ordförande Annette Persson 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 
 
§4. Föregående protokoll 2015:09 
Protokoll 2015:09 godkändes och lades till handlingarna 
 
§5. Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 
§5b) En uppsägning av uppdrag Heidi Westman, Viltspårskommittén 
Tyvärr har det inkommit en uppsägning av uppdrag, Heidi Westman väljer att avsluta sitt 
uppdrag i Viltspårskommittén.  
§5c) Inkommit skrivelse gällande omplacering 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har besvarat och styrelsen har blivit informerad. 
§5d) Inkommit en förfrågan om att gå med i RAM-gruppen 
Vi hälsar Elisabeth Gyllenswärd välkommen in i RAM-gruppen, kontaktuppgifter kommer ut 
på hemsidan. 
§5e) Inkommit en förfrågan att bli nytt träffombud för Stockholm 
Vi hälsar Myriam Sjöbeck välkommen som nytt träffombud för Stockholm, kontakt uppgifter 
kommer ut på hemsidan. 
 



§6.  Utgående. 
§6a) Besvarat inkommande skrivelser 
 
§7. Rapporter. 
§7a) RAM Gruppen 
Inget att rapportera från något möte. Uppfödar/medlemsmötet i Jönköping 16 personer deltog, 
på lördagen föreläste Bodo Bäckmo om Dvärgpinscherns mentalitet, många frågor och 
diskussioner kring detta. Söndagen pratade Neta Thomsson om RAS dokumentet. Ett mycket 
givande möte kring vår ras och dess utveckling. Förslag är att annordna 
uppfödar/medlemsmöte 2 gånger per år.  
§7b) Notisbladet 
Inget att rapportera 
§7c) Kassör 
Inget att rapportera 
§7d) Rasmonter 
Allt klart med både Stockholm och Göteborg. Maj Flodin har möte i kväll med 
montergruppen för Göteborg. 
 
§8. Uppdrag. 
§8a) Åretshundtävlingar 
Emma Rydhammer ny räknare tillsammans med Amanda Malm.   
§8b) Dvärgpinscher Shopen 
Catharina Holmberg kivinen tar över shopen från Amanda Malm, då det varit problem med 
inloggning. 
Kontakt tas med Amanda för att bestämma dag då Amanda kan åka över till Catharina för 
överlämnande av produkterna.  
§9. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
§10. Nästa möte. 
Prel. Tisdag den 12 januari 2016 kl.19,45 
§11. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag. 
 
 
 
 
 


