Styrelsemöte Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2, 2009-08-24
Närvarande: Maj Flodin, Maria Gustafsson, Ingegerd Kilarne -Holm, Gunnel Karlsson, Carola Håkansson
Anmält förhinder: Heidi Westman, Jenny Kjellman
Ej närvarande: Maria Nyström, Sara Hjälm, Madeleine Ehlers, Claes Hedberg
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Carola Håkansson väljs till sekreterare
§ 3. Maria Gustafsson väljs till protokoll justerare jämte ordförande
§ 4. Dagordningen godkännes i sin helhet.
§ 5. Föregående protokoll är på ingång
§ 6. Rapporter: Arbetsgrupp/Valphänvisning. Gruppen är igång och har påbörjat sitt arbete hur vi ska
synliggöra valphänvisningen bättre. Sammankallande (SK) Ingegerd, Maria G, Jenny och Lina.
Ingegerd kallar till möte innan nästa styrelsemöte.
§ 7. SKK’s valphänvisning: Maria har fått in uppgifter från 1 person, men vi behöver mer information.
Carola sammanställer och skickar vidare till Maj.
§ 8. Avelskommittén: Inget nytt att rapportera.
§ 9. Domarkompendiet/Bilder: På hemsidan efterlyses bilder till domarkompendiet. Maria G lägger ut
ytterligare efterlysning på Minpinne forumet.
§ 10. Ekonomi: Balansräkningen saknas fortsatt från föregående kassör. Maj ska kontakta
Föregående kassör och be henne sända balansräkningen.
§ 11. Stockholms hunddag: DP-klubben anmäler oss till detta arrangemang, SK är Maj Flodin. Maj
ordnar med allt som behövs i samband med detta arrangemang. Vi ska annonsera om detta på
hemsidan och på forumet minpinne.
Övrigt kring arrangemanget tages upp på nästa styrelsemöte.
§ 12. Diskussion rörande gratis reklam för icke medlemmar i vår gästbok. Gästboken ska inte vara ett
forum för reklam av valpkullar eller hemsidor för icke medlemmar. Maj formulerar till gästboken.
Medlemmar får gärna delge sina olika evenemang som MH, träffar, kurser för att våra medlemmar ska
få möjlighet och tillgång till de olika evenemangen.
Maila Maj för publicering till hemsidans kalender.
§ 13. Övriga frågor: 2 mail har inkommit om förfrågan att hjälpa till i klubben, Maj svarar båda
personerna via mail.
Tävlingskommittén behöver aktiva personen, Carola ska till fråga de som visat intresse tidigare.
§ 14. Nästa möte: 8/9 2009

§ 15. Maj tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Carola Håkansson

Justeringsman: Maria Gustafsson

Ordförande: Maj Flodin

