Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte den 15 september 2008
Närvarande: Anders Hammarqvist, Annika Ottosson, Gunnel Karlsson, Tim Berggren,
Maria Larsson, Jessica Broberg, Hanna Schnackenburg, Jenny Kjellman
Förhindrade: Kristina Eriksson, Ingela Pettersson
§132 Mötets öppnande
Anders Hammarqvist hälsade alla välkomna.
§133 Val av protokollförare.
Annika Ottosson valdes till protokollförare.
§134 Val av justerare.
Maria Larsson valdes till justerare
§135 Fastställande av dagordningen.
Ändrade ordningen `Föregående protokoll` till punkt 5. `Inkomna skrivelser´ till punkt 7
§136 Föregående protokoll.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Anders Hammarqvist skickar ut protokoll för underskrifter, först till justerare som i sin tur
skickar till sekreteraren för arkivering. Han skickar även till webmaster som lägger ut
protokollen på hemsidan.
§137 Inkomna skrivelser
SSPK har skickat ut en kallelse till ett möte med ordförande och sekreterare i rasringarna.
§138 Uppdrag
Annika Ottosson har skickat en förfrågan om artikel `Uppvärmning för hund´, av Jörn Oleby,
fick svar tillbaka att DP-klubben får ha den t.ex i Notisbladet kostnadsfritt. Det är en
informationsartikel.
§139 Ekonomi
Ekonomin är oförändrad.
§140 Rapporter
Avelskommittén: Ingen information från Kristina Eriksson om hon fått svar från SKK.
Förhoppningsvis kan vid nästa möte presenteras mer.
Mentalkommittén: MH med 7 hundar vid Södertälje Brukshundklubb den 13 september
2008. Ansökt om MH 19 oktober och 9 november; anmält intresse angående MH i Sörmland.
Ann-Charlott Ling kollar om det finns någon mark att hyra.
PR-/Infokommittén: Inget nytt att rapportera.

Tävlingskommittén: Inget nytt att rapportera.
Utställningskommittén: Helene Andersson, som är sammankallande, deltog under denna
punkt:
Utställningskommittén ska ta fram ett förslag på en utställning (rasspecial) som är årligt
återkommande. Önskvärd plats är Stockholmstrakten. Vilket namn den ska ha och vilken titel
den ger är ej bestämt men den ska hänvisa till att det gäller dvärgpinscher. En ansökan om att
få arrangera en officiell utställning kommer att göras. Inventering har gjorts av kvarvarande
priser m m och en förteckning över dessa upprättas.
Valphänvisning: Inget nytt att rapportera.
§141 Uppfödarmöte
Vi tar nya beslut när vi fått in information från Kristina Eriksson. Beslut togs att vi ska ha ett
möte, lokal bestäms på ett VU-möte.
§142 Medlemsmöte
Beslut togs att vi ställer in medlemsmötet i Sundsvall 11 oktober.
§143 Uppdragslista
Helene Andersson kontaktar SKK angående lämpliga vinnartitel.
Anders Hammarqvist skickar ut protokoll för underskrift och lägger även ut på hemsidan.
Anders Hammarqvist kontaktar SSPK om medlemsredovisning.
Gunnel Karlsson kontaktar webmaster som lägger upp på hemsidan att Bankerydspinnen är
inställd och att det inte blir något medlemsmöte den 11 oktober och att MH-datum kommer ut
för den 19 oktober och 9 november.
Maria Larsson kontaktar Kristina Eriksson om enkäten.
Tim Berggren kollar upp sponsorer inför 2009. Han kontaktar lokalombuden i SSPK för att
sammanlänka.
§1144 Övriga frågor
Inga ställdes.
§145 Nästa möte
Telefonmöte 081103.
§146 Mötets avslutande
Anders Hammarqvist tackade alla deltagande och avslutade mötet.
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