Sammanträdesprotokoll Nr 4
Telefonmöte 29 sept 2009
Sid 1

Närvarande:
Ordinarie

Maj Flodin Ordförande
Gunnel Karlsson Kassör
Heidi Westman Sekreterare
Maria Gustafsson Ledamot

Suppleanter

Madeleine Ehlers
Carola Håkansson

Anmält förhinder

Maria Nyström Vice Ordförande
Ingegerd Kilarne-Holm Ledamot
Jenny Kjellman Suppleant

Ej anmält förhinder: Claes Hedberg Suppleant

Protokollförare/Sekreterare
....................................................
Heidi Westman

Justeraras/Ordförande
............................................
Maj Flodin

Justeras/Suppleant
.

..............................................
Madeleine Ehlers

Sid 2
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Heidi Westman väljs till sekreterare
§ 3. Madeleine Ehlers väljs till protokolljusterare jämte ordförande
§ 4. Dagordningen godkännes
§ 5. Föregående protokoll är utskrivet och under justering
§ 6. Skrivelse ang sänkt medlemsavgift skickad till SSPK Revidering önskas. Maj återkommer
med besked.
§ 7. a. Arbetsgruppen Valphänvisningen
arbetar med ny text till hemsidan.
Arbetsgruppen bör ha två telefonmöten snarast för att avsluta arbetet.
7. b. Demodexgruppen
rapporterar att arbetsgruppen haft två telefonmöten.
En enkät ska tas fram för utskick. Man kommer att kontakta försäkringsbolag ang
antal demodexfall där ersättning utbetalas som doldafelförsäkring.
Nytt möte planeras i slutet av oktober.
7.c Stockholms Hunddag – Kungsträdgården Stockholm
Maj från DPKlubben och Linda Ekman ordnade med ett rastält på Stockholms
Hunddag. Maj rapporterar att dagen var lyckad med mycket folk och många som hade
frågor om dvärgpinschern som ras. Maj rapporterar också att detta deltagande ej
medfört någon kostnad för Dvärgpinscherklubben.
7.dRasmonter på Hund2009 – Stockholm 30/9
Chris Robrandt Kennel Prinsen har åtagit sig att vara sammankallande och ansvarig
för rasmontern på Hund2009.
§ 8.

Rapport från Kommittérna

8.a Mentalkommittén
rapporterar att en person sitter kvar och att inga fler anmält sitt intresse.
8.b. Tävlingskommitén
rapporterar att inga nya anmält intresse för arbete i kommittén.
8.c Avelskommittén
Rapport saknas och efterfrågas till nästa möte den 15/10
Ordförande kontaktar kontaktperson för Avelskommittén för rapport.
§9.

Ekonomi
Gunnel rapporterar att inget nytt hänt. Saknar bokföringsarbete och balansrapport
sedan föregående styrelse och Gunnel åtar sig att göra den på nytt.

§ 10. Kommande Årsmöte

Planering av årsmöte som ska hållas senast 2010-02-28 ska påbörjas.
Alla i DP-klubbens styrelse ska komma med förslag till Ordförande När – var och hur
årsmötet ska hållas. Förslag ska vara hos Maj senast 20/10.

Sid 3
§ 11.

Hemsidan
Maj rapporterar att Lina jobbar vidare med att bygga en ny hemsida.
Maj kommer också att skriva ”Några ord från Ordförande” med jämna mellanrum.

§ 12.

Övriga Ärenden

a. Maria G efterfrågar ansvariga för arbetsområden inom DP-klubben.
Dessa kommer att utses inom en snar framtid.
b. För att underlätta kommande telefonmöten uppmanas alla i styrelsen att ansluta sig
till SKYPE.
Heidi åtar sig att visa/hjälpa Gunnel med att komma igång med SKYPE.
§ 13.

Nästa Telefonmöte
Torsdag 15 oktober kl 19.30

§ 14.

Avslutande av mötet
Maj tackar samtaliga och avslutar mötet.

