Protokoll fört vid Dvärgpinscher klubbens styrelsemöte 2008-06-02
Närvarande: Anders Hammarqvist, Annika Ottosson, Gunnel Karlsson, Tim Berggren,
Maria Larsson, Jessica Broberg, Jenny Kjellman
Anmält förhinder: Kristina Eriksson, Ingela Pettersson, Hanna Schnackenburg
§104 Mötets öppnande
Ordförande Anders Hammarqvist hälsade alla välkomna.
§105 Val av protokollförare vid mötet
Annika Ottosson valdes till protokollförare till mötet.
§106 Val av protokolljusterare
Tim Berggren valdes till protokolljusterare.
§6107 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§108 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§109 Inkomna skrivelser
Inga inkomna.
§110 Utgående skrivelser
Utgående skrivelse till Svensk Hund att vi vill byta bild på dvärgpinscher och inte ha bild med
en kuperad hund.
Utgående skrivelse till SSPK om poängberäkningen till Årets Hund 2007 där vi ville att
resultatet skulle räknas om.
§111 Ekonomi
Resultatet är hittills i år + 4200kr, totalt finns ca 70 000 kr på kontot.
§112 Rapporter
Avelskommittén: Inget nytt.
Mentalkommittén: Det år svårt att hyra banor då det är fullbokat överallt. Carola Håkansson
har ej fått klart om att hyra bana i Lomma.
Vi behöver inte gå via SSPK när vi vill anordna MH och MT utan det kan vi anordna själva.

PR-/Infokommittén: 15 juni är det DP-träff i Göteborg. Tim Berggren har tagit kontakt med
sponsorer till utställningarna varav Regiondjursjukhuset Strömsholm är klart och kommer att
sponsra med två förstahjälpen-väskor.
Tävligskommittén: Ingela Pettersson jobbar vidare med att få ihop en ”viltspårs-prova-pådag”.
Valphänvisningen: Inget att rapportera.
Hemsidan: Allt flyter på bra, Annette har gjort om kalendern.
SSPK: Annette har avgått från MH kommittén, Claes Hedberg är invald istället och ingår
även i weborganisationen på SSPK.
SSPK kommer att kalla alla rasringars ordförande för att få igång ett bra samarbete.
SSPK söker domarvärdar.
§113 Sammankallande i PR-/Infokommittén
Kerstin Bergström har avgått p.g.a. hälsoskäl. Tim Berggren har tackat ja till att bli
efterträdare.
§114 Sammankallande i TK
Karin Larsson har avgått i TK på grund av hälsoskäl. Styrelsen beslutar att bordlägga valet av
ny sammankallande. Annika Ottosson ringer Ellen Uusitalo igen för att tillfråga om hon är
intresserad av att vara sammankallande i TK.
§115 Vice ordförande
Vice ordförande-frågan bordläggs till nästa möte. Anders får i uppdrag att tillfråga Ingela
Pettersson.
§116 Miniaturepinscher World Championship 2008
Gunnel Karlsson, Anders Hammarqvist, Jenny Kjellman och Tim Berggren ingår i bestyrelsen
i Miniaturepinscher World Championship 2008 vari Anders Hammarqvist är kommissarie.
Gunnel beställer rosetter till BIR, BIM, Bästa Veteran hane/tik, Bästa Junior hane/tik, Bästa
Par, Bästa Uppfödare, CERT och reserv-CERT. Gunnel Karlsson undersöker om Cacib delas
ut och beställer i så fall även rosetter till det. Anders Hammarqvist kontaktar Chris om vi ska
stå för band och kritiklappar.
§117 Uppfödarmöte
Styrelsen beslutar att ha ett uppfödarmöte i höst. Kristina Eriksson, Anders Hammarqvist och
Gunnel Karlsson bildar en kommitté.
§118 Uppdragslista
Anders Hammarqvist kollar upp med band och kritiklappar.
Gunnel Karlsson kollar om Cacib ska delas ut och beställer rosetter.
Anders Hammarqvist kontaktar Ingela Pettersson om hon är intresserad av uppdrag som vice
ordförande.
Annika Ottosson kontaktar Ellen Uusitalo om hon kan tänkas vara sammankallande i TK.
Anders Hammarqvist gör en tabell till uppdragslistan och skriver ut rasstandarden på svenska
och tyska.
Anders Hammarqvist kallar till möte med bestyrelsen i slutet av juni.
§119 Nästa möte
080702 i samband med utställningen vid Gunnel Karlssons husbil, exakt plats meddelas
senare i kallelsen.

§120 Mötets avslutande:
Anders Hammarqvist tackade alla deltagande och avslutade mötet.
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