
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:11 
Möte via telefon: 2016-12-05 
Närvarande; Annette Persson, Ordförande,Catharina Holmberg Kivinen 

sekreterare, Sabina Andersson, ledamot, Elisabeth Gyllenswärd, ledamot,Jenny Kjellman, 

suppleant 

 

Anmält förhinder: Amanda Malm Vice ordförande , Emilie Åstrand, suppleant  

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Annette Persson, Ordförande              Justerare, Sabina Andersson, Ledamot 

 

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

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötes protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
Inget nytt har inkommit Ordförande Annette tar detta med SSPK för att höra om kontakt med 
SKK ska ske. 
 
6. Inkommande skrivelser. 
6a) Div info SSPK/SKK 
6b) Medlem som frågat om det är ok att skicka in till Pinnebladet ang 
Europaveteranvinnare. 
Helt ok att skicka in till Pinnebladet. 
6c) Medlem som frågat ang årets hund och om man tävlat i bruks varför inte det finns 
med i årets hund. Åretshund har svarat att tyvärr ingår inte bruks i åretshund men att man 
är välkommen att skicka in motion om detta till årsmötet med hur man tävlar just den grenen 
och poäng. 
6d) En som skickat in förfrågan hur hon ska göra med sin hane då hon vill använda 
den i avel och hur går man vidare och hittar en tik att använda. Eva Brunström har 
svarat henne. 
6e) Medlem som skickat in om adressändring.  
Ändringen har skett på hemsidan. 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d,e, 



 
§8. Rapporter. 
 
8a)RAM Gruppen/ Protokoll från möten / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande 
kategori Hälsa / Försäkringsbolagen / Hälsoenkät, Rapport från avelskonferensen. 
Uppfödarmötet inbjudan är klar men finns några frågetecken om den ska vara öppen även 
för sspk raser. 
Styrelsen godkände att den ska även vara öppen för sspk raser men mot en kostnad av 
100kr, andra Dvärgpinscher ägare som ännu inte är medlem får betala in medlemsavgiften. 
Elisabeth Gyllenswärd har kollat upp om hotell Scandic i jönköping 610kr styrelsen 
godkänner kostnaden för föreläsaren. 
Inbjudan med presentation ska skickas in till pinnebladet samt att man även lägger ut detta 
på hemsida och facebook. 
Man har även fixat ett google drivekonto för enklare arbete med RAM-gruppen. 
Handlinsplan/tidsplan ska fixas och planeras för nästa år. 
 
8b) Pinnebladet  
Väntar in lite som ska komma annars är den så gott som klar. 
 
8c) Tävlingskommittén  
Inget nytt att rapportera, skickar in till tidningen en liten blänkare om nästa års utställning. 
 
8d) Sponsoransvarig 
Jenny Kjellman ny sponsor ansvarig för klubben, Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen 
har skickat material med hur hon ska göra och mejladresser till de sponsorer vi hade förra 
året. Jenny har även påbörjat med julkort till våra sponsorer. 
Vi har även fått in en klar sponsor för nästa år. 
 
8e)  Kassör 
Fått flera påminnelser från SSPK att betalningar inte har kommit in, både Catharina och 
Annette har varit på Mirka om detta. 
Revisor Ann-Sofi Taus har tyvärr blivit tvungen att lämna sitt uppdrag som revisor ioch med 
detta går Malin Björkvik upp som revisor. 
 
8f) Viltspårskommittén 
Inget att rapportera 
 
8g)Årsmöte 
Svårt att hitta mötesordförande men vi letar vidare, lokal har ännu inte hittats. 
 
8h) Webmaster 
Webmaster behöver göra om vissa sidor på hemsidan men då kräver detta Adobe 
programmet som är betaltjänst, detta kostar 225kr för en månad. Styrelsen godkänner 
beloppet och webmasters ändringar. 
 
§9 Uppdrag  
 
§10. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
 
§11. Nästa möte. 
2 januari klockan 20.00 
 
§12. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


