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Ordinarie Styrelsemöte nr 11 10-10-26. 
 

Möte via Skype kl 19.30. 
 
 
Göran, Karin, Ingegerd, Maj och Maria är med 
Eva och Gunnel har anmält förhinder 
 
 
§1. Mötet öppnas 
§2. Karin väljs till mötets sekreterare. 
§3. Ingegerd väljs till justerare jämte ordförande. 
§4. Föregående protokoll är på ingång. 
§5. Förtydligande av protokollhantering, Sekreterare skickar till hela 
styrelsen för ev kommentarer, när justering gjorts skickas ett OK/ till 
Maj! Protokollen skall vara klara inför nästa möte. 
 
§6. Inkommande skrivelser 
§6a. SSPK/SKK avstängda domare/ För kännedom 
§6b. Inbjudan temautbildning Avelsfunktionärer. Ingegerd är anmäld. 
§6c. SSPK/Protokoll. För kännedom. 
§6d. SSPK/Viktiga datum. Information, för kännedom 
§6e. Angående gästboksinlägg. Läggs in under 'Fråga klubben' 
§6g. Förfrågan från Dog Artist om samarbete. Ta reda på mer information 
innan beslut tas. 
 
§7. Utgående skrivelser. 
§7a. SSPK angående SHU medlemskap & deras skrivelse på hemsidan. Skall 
tydliggöras/angående samarbetet med SHU. 
§7b. Övriga frågor. Göran skriver till SSPK angående den höjda 
domaravgiften. 
 
§8. Rapporter. 
§8a. Ekonomi. För kännedom 
§8b. Ordförande tyckte att domarkonferensen var mycket bra. 
§8c. Gällande årsmötet, har Göran ordnat lokal. Boendemöjlighteter finns i 
närheten. 
   Svante Frisk skall inviteras till Årsmötet som ordförande och 
föreläsare. 
§8d. Rasmonter Älvsjö/Visitkort från Vista Print 
  -Köpa in visitkort från Vista Print/ Maj får Ok 
  -Inget klart kring rasmontern ännu på Älvsjö 
§8e. SSPK anordnar medlemsmöte/se hemsidan. 
  -Intressant föreläsning om genetik. Maj skall åka på deras föreläsning. 
  
§9. Informationsärenden. 
§9a. Valberedningen önskar deltaga på nästa möte. 
§9b. Sista inlägget gästboken/Besvaras med ett inlägg i Fråga klubben. 



§9c. Vi har fått intresse av en SSPK medlem att bli webbmaster, Helen 
kontaktar honom. 
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§9d. 15/11 är sista dag för att skicka in material till Notisbladet.  
   Kallelse till årsmöte/uppfödarmöte.  
   Julannonsen är klar, superfin! 
 
§10. Bordlagda Ärenden. 
 
§10a. Dvärgpinscher folder marknadsföring av DP/Syfte & mål  
  -Informera om rasen, mer till folk som redan är dpägare än att ”ragga” 
nya. 
  -Till nästa möte, tas beslut om ifall visitkort skall skickas med till 
foderförsäljare. 
 
§11. Övriga Frågor. Inga övriga frågor. 
§12. Inför nästa möte.  
   Genomgång av tagna motioner/beslut & ändringar klubbas av styrelsen 
   Årets hund statuterna har påbörjats 
§13. Nästa möte 15/11 kl 20.00 
§14. Mötet avslutas/Ordförande tackar för ett trevligt möte. 
 
 
Protokollförare 
Karin Johnsson 
 
…………………………………………………………… 
 
 
Justerare                                                   Ordförande 
Ingegerd Kilarne Holm                                     Göran Åkesson 
 
………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            


