
  

   
        Sammanträdesprotokoll Nr 5  
        Telefonmöte 27 oktober 2009 
         
            Sid 1 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie  Maj Flodin Ordförande 
   Gunnel Karlsson Kassör 
   Heidi Westman Sekreterare 
   Maria Gustafsson Ledamot    
    
Suppleanter  Carola Håkansson 
   Jenny Kjellman 
    
Anmält förhinder Maria Nyström Vice Ordf. 
   Ingegerd Kilarne-Holm Ledamot 
   Claes Hedberg Suppleant 
 
Ej anmält förhinder: Sara Hjälm Ledamot 
    
    
 
 
Protokollförare/Sekreterare 
 
.................................................... 
Heidi Westman 
 
 
 
Justeraras/Ordförande   Justeras/Leamot 
 
............................................ . .............................................. 
Maj Flodin     Maria Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



            Sid 2 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
 
§ 2. Heidi Westman väljs till sekreterare 
 
§ 3. Maria Gustafsson väljs till protokolljusterare jämte ordförande 
 
§ 4. Dagordningen godkännes 
 
§ 5. Föregående protokoll  
       Protokoll 1 ligger hos Maj för korringerng av några punkter. 
       Protokoll 2-4 klara och skickas ut av Heidi för justering. 
 
§ 6.a  Nominering till SSPK:s förtjänsttecken. 
 Carola och Gunnel fick i uppdrag att ta fram nominerade till SSPK. 
 Namn på dessa ev nominerade personer godkänds via mail till dpklubbens styrelse för 
 därefter inskick till SSPK. 
 
§ 6.b SSPK-möte med MT/MH-ansvariga för raskubbarna. 
 Maj rapporterar att Sara Hjälm deltar på SSPK:s som representant för 
 Dvärgpinscherklubben. 
 
§ 6.c RAS-komendiet 
 SSPK har inkommit med förfrågan om arbetets fortgång. 
 Arbetsgruppen har inget rapporterat och Maj kommer att driva ärendet gentemot 
 avelskommittén. 
 
§ 7. a. Arbetsgruppen Avelskommittén 
 Inga rapporter, ingen kontakt med varken Britzyk Bell eller av styrelsen utsedd 
 samordnare Claes Hedberg. Se även § 6.c 
 
§ 7.b Demodexgruppen 
 Carola rapporterar att enkäten nu klar och ska läggas publiceras. 
 Nytt möte är planerat till 2/11 
 
§ 7.c  Valphänvisningen 
 Texten till hemsidan är klar. 
 Jenny rapporterar att Lina och hon ska framöver stå som och vara ansvariga för olika 
 delar av valphänvisningen med  orsak av att Jenny ej kan lägga ut något på 
 hemsidan och det är viktigt att nyheter kommer in snabbt och gamla nyheter tas bort 
 för att sidan ska vara så uppdaterad som möjligt. 
 Lina ansvarig för Valphänvisningen – lägga ut/ta bort nya kullar. 
 Jenny ansvarig för omplaceringar och frågor kring valphävisningen. 
 
§ 7.d Gunnel rapporterar att hon ska avsluta det ekonomiska året för DP-klubben. 
 Hon poängterar också att inga revisorer granskat föregående styrelses arbete. 
 Gunnel får i uppdrag att ta kontakt ang. revision. 
 
§.8 Årsmötet 
 
§8.a Maj, Heidi och Sara har tittat på olika lokaler för kommande årsmötet som ska äga rum 
 under februari månad 2010 och beslut om vart mötet samt datum för mötet kommer 
 att tas beslut om och meddelas till övriga styrelsen via mail. 
 
§ 8.b Aktiviteter under årsmötet diskuterade och det beslutade att ha utdelningen av bl a 
 Årets Hund under gemensam middag som planeras till Lördagen innan Årsmötet som 
 hålls på söndag. Alla i styrelsen förväntas komma in med förslag på aktiviteter senast 1 
 november 



            Sid.3             
 
§ 9 Uppdragslista 
 
§9.1 Årets Hund 
 Carola får i uppdrag samordna och ta fram resultat för Årets Hund. 
 Sista dag för att komma in med resultat för att delta i Årets Hund är 5 januari 2010. 
 Carola sammaställer och meddelar styrelsen resultatet införö Årsmötet. 
 
§ 9.2 Notisbladet. 
 Maj åtar sig att ta fram underlag för hur motioner och skrivelser till Styrelsen ska se ut 
 samt när det ska vara inkommet inför årsmötet. 
 Maj kontaktar och för en förfrågan till Sara Hjälm om hon kan vara ansvarig för 
 framtagande och sammanställning av Årets Mentaluppfödare. 
 
§ 9.3 Samordnare för inskick till Notisbladet 
 Maria Gustafsson 
 
§ 9.4 Texter Aktiv Hund – www.dpklubben.se 
 Heidi fick i uppdrag att kontakta autvalda ktiva medlemmar för att få en kort 
 beskrivning om vad det innebär att jobba och ha kul med din dp just inom detta 
 område (se rubrik för paragrafen) Klart senast 2009-11-25 
 
§ 10 Inga övriga frågor 
 
§ 11 Nästa Möte Onsdag 11 November 2009 
 
§ 12 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 


