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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2010:16
Möte via Skype 2011-01-31
Närvarande;
Göran Åkesson, ordförande
Maj Flodin, v. ordförande
Maria Nyström, ledamot
Gunnel Karlsson, kassör
Sofia Dunder, suppleant
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot
Eva Brunström, ledamot (Eva meddelade sen ankomst och in vid punkt)
Har ej anmält förhinder;
Karin Johnsson, suppleant
Maria Gustavsson, ledamot

Protokollförare/Ordförande
________________________________
Göran Åkesson

Justerare/ v. ordf

Justerare/ ledamot

________________________________
Maj Flodin

________________________________
Ingegerd Kilarne Holm

§1. Mötet öppnade
Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av protokollförare
Göran Åkesson valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Ingegerd Kilarne Holm och Maj Flodin valdes till justerare.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Protokoll 15. Protokoll 10 ännu ej klar.
§6. Inkommande skrivelser
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6a) In från SSPK/ Minneanteckningar från budgetmötet..
6b) In från SSPK/ Förslag på tävlan Årets SSPK-hund..
6c) In från Heidi Westman/ Förslag angående täckhundars ålder på täckhundslistan.

§7. Utgående skrivelser
7a) Från ordförande/ Svar på Heidi Westmans förslag.
§8. Inför årsmötet
Mötesordförande: Peter Fugelstad (ledamot i STOKK)
Mötessekreterare: Maria Nyström
Föredrag: Peter Fugelstad om de nya utställningsreglerna.
Årsmöteshandlingarna: Dras ut från hemsidan av Maria Nyström som sedan tar med
de till årsmötet i ca 30 ex.
Material från SKK införskaffat.
Härliga Hund sponsrar med 40 tidningar från numret då dvärgpinscher var i fokus.
Maj beställer den mat som behövs, och har inhandlat marshaller till entre’n.
Eva mailar listan med mötesdeltagare och specialmatskrav till Maj.
Ingegerd ordnar blomster till årsmötet samt blommor till 5 av styrelsen utsedda
personer.
8 presentkort a’ 99kronor av 3 nr av Härliga Hund, inköpta som gåvor till några som
ställt upp extra för klubben och dess arrangemang.
Ingegerd ansvarar för att dricka till deltagarna införskaffas.
Årets Hund utdelningen: Webmaster Helen förfrågas (och tar på sig den 2011-02-01)
att kontakta titelvinnarna via mail att deras hund får pris på Årsmötet. Mailet
innehåller också att ägarna inte får avslöja resultatet innan årsmötet och att, om de
vill komma, kontakta Eva Brunström.
Göran meddelade förhinder för eventuell närvaro på årsmötet. Sjukdom i familjen.

§9. Inför uppfödarmötet
Margareta Skogsberg kommer med tåg kl. 10.02, tar då en taxi till Rålambsv. 46.
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I övrigt se §8.
§10. Verksamhetside’ 2011.
Rasspecial.
Dp-racet i Göteborg.
Medlemshelg i Sollefteåtrakten.
RAS
Uppfödarmöte.
Rasmonter (under förutsättning frivilliga i monter och att SSPK håller i
huvudansvaret.)
§11. Övriga frågor.
Propositionen till Årets Allroundhund har omarbetats av Sofia Dunder. Styrelsen har
via mail haft möjlighet att påverka och har gett sitt samtycke till denna.
Fortsatt problem att få ny Webmaster. Hopp finns, men inget klart än.
Mentalkommitte’n , kommer att, så som andra kommitte’er att tittas närmare på,
men detta blir ett uppdrag efter Årsmötet.

§12. Nästa möte
Måndag 14 februari, kl. 19.30 (lite beroende på Årsmötets utgång)
§13. Mötets avslutande
Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet.

