
 
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:04 
Möte via telefon: 2016-03-17 
Närvarande; Annette Persson, ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande , Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Elisabeth 

Gyllenswärd, ledamot, Sabina Andersson, ledamot, Jenny Kjellman, suppleant   

 

Anmält förhinder: Emilie Åstrand, suppleant 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Annette Persson, ordförande  Justerare, Jenny Kjellman, suppleant 

 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Jenny Kjellman, suppleant jämte ordförande Annette Persson 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Årsmötesprotokoll 

Klart men är ute för justering  
 
§4a). Konstituerande Protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§4b) AU -protokoll 2016-02-22, 2016-03-01 & 2016-03-13 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
 
§5. Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 
 
§5b) Inkommit skrivelse om hund som har några kala fläckar och som vill ställa ut.  
Besvarat skrivelsen med att det är svårt att säga vad domaren tittar på och vart fläckarna 
sitter. 
 
§5c) Inkommit skrivelse om omplacering  
Eva Brunström har svarat 
 
§5d) Inkommit skrivelse om hund som börjat få konstiga fläckar vid ljumskar  



Besvarat skrivelsen med att det bästa är att ta kontakt med veterinär då det inte var vanliga 
”leverfläckar” 
 
§5e) Inkommit skrivelse gällande medlemskap och få pengar tillbaka.  
Besvarat skrivelsen med att personen får kontakta SKK då de har hand om medlemskapet. 
Personen hade skrivit in sig som medlem men sin uppfödare hade gett henne ett 
gåvomedlemskap vilket hon inte visste om. 
 
§6.  Utgående. 
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 5a,5b,5c,5d och 5e. 
 
§7. Rapporter. 
§7a) RAM Gruppen 
Genomgång av deras protokoll från mötet 160307. Statistiken för dvärgpinscher är klar för 
2015, kontakt ska nu ske till försäkringsbolagen. Planering för fler MH/BPH under hösten. 
Ram gruppen har till förslag att göra någon form av kontaktsida till medlemmar som är 
intresserade att göra ett MH eller BPH. Webmaster ser över detta. Då det förekommer så 
mycket skrivelser på facebook angående dvärgpinscher ska ram nu sitta ner och försöka få 
ihop vad en dvärgpinscher igentligen är för ras. Mer om detta kommer till nästa möte.  
Uppfödar/medlemsmötet i Sandviken, allting är klar dock har det inte inkommit några 
anmälningar. Styrelsen får till uppdrag att ligga i och dela evenemanget på facebook. 
Planerna är även i fullgång på ett uppfödar/medlemsmöte i höst förslagen föreläsare Patrik 
Ragnarsson, men ännu inget klart. Förslag kom från några i styrelsen att testa lägga ut 
evenemanget några månader innan för bättre planering för medlemmar. Planerna finns 
också att göra en uppfödarutbildning, Elisabeth Gyllenswärd ska kontakta Dvärgschnuzer för 
mer info hur de har gjort. Sen är det även dags att lägga ut hälsoenkäten igen, webmaster 
Catharina Holmberg kollar upp om hon kan hitta den. Deras nästa möte är den 4e april. 
§7b) Notisbladet 
Efter förra styrelsemötet las det ut en enkät om Notisbladet vara eller icke vara. 25 
medlemmar har svarat på denna enkät. Av de 25 personerna har de flesta svarat att det vill 
ha en nättidning och att den ska innehålla info om rasen dvärgpinschern endast. Vi kommer 
avvakta ett tag till för att se hur SSPK löser detta med Notisbladet. Förslaget var även att få 
ut en så kallad reporter, styrelsen spånar vidare på detta. 
§7c) Tävlingskommittén  
Utställningen i Sävsjö den 5e maj med Carina Andersson Rapp har gått ut på hemsidan, 
facebook och ligger även ute på hundtwitter. En så länge har det kommit in 5 anmälningar.  
KM i agility och rallylydnad är under planering, men platsen är bokad i Vänersborg i 
september. Rasspecialen är under stora planeringar, Dvärgpinscherklubben firar 10 år och 
här kommer vi sattsa stor, middag planeras och många roliga aktiviteter är också under 
planering. Styrelsen beslutade att höja avgifterna till rasspecialen då SKK har höjt sina 
avgifter. Så här kommer avgifterna se ut valpklass oförändrad 200kr, junior,unghund, 
öppenklass och championklass 350kr och veteranklass 280kr.  
Vi tog upp det här om anmälningsgåva och styrelsen ska tänka igenom vad det skulle kunna 
vara. 
§7d) Sponsoransvarig 
Måste sätta igång och jobba, många aktiviteter är underplanering. Catharina Holmberg 
kontaktar Kristin östlund om detta. 
§7e)  Kassör 
Har hämtat ut internet dosan för att kunna genomföra betalningar men har ännu inte fått 
pärmen. Där det ligger kvitton som väntas på att betalas ut för utlägg till klubben. Annette 
Persson skulle kolla upp vad det är som händer. 
§7f) Viltspårskommittén  
Planerar att kunna genomföra KM i viltspår i maj månad tillsammans med Pinscher. 2 
domare är bokade men behövs fler då detta endast ger 5 spår per ras. Amanda Malm har 
även varit i kontakt med Göran Ädel och att genomföra en viltspårsdag i Stockholm för 



medlemmar som är nya på det här med viltspår, väntar svar. Elisabeth Gyllenswärd har varit 
i kontakt med en person i området där hon bor för att kunna genomföra en viltspårsdag 
längre ner i landet, tanken är att kunna genomföra detta i slutet på maj. 
Sabina Andersson tillfrågad om hon vill ingå i gruppen för att kunna genomföra längre upp i 
landet. Amanda Malm lägger till Sabina i gruppen på facebook. 
§7g)  Delegater rapport från SSPK fullmäktige 
Maj Flodin, Amanda Malm, Catharina Holmberg Kivinen samt Kristin Östlund var på plats 
och representerade Dvärgpinscherklubben. Innan fullmäktige hade vi telefonmöte där 
samtliga punkter gick igenom, så vi kom väl förbereda inför fullmäktige. Till vår glädje var det 
flera utmärkelser för vår ras och medlemmar i sspks hundtävlingar. Vi gratulerar även Ann-
Charlotte Ling för utmärkelsen förtjänst tecken silver. 
 
 
§8. Uppdrag.  
§8a) Få sponsor ansvarig att börja jobba. 
Catharina Holmberg tar kontakt med kristin Östlund igen  
 
§9. Övriga Frågor. 
§9a)Styrelsen har fått  kännedom om förfarande oacecctabelt beteende av några 
förtroendevalda under 2015. 
Detta är under utredning och berörda kommer att bli kontaktade. 
Ärendet tas upp som egen punkt på nästkommande möte. 
 
§10. Nästa möte. 
Den 10 Maj 2016 kl.20.00 
 
§111. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar och tackar för idag 


