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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll nr 2011:2
Möte via Skype 2011-03-07
Närvarande:
Göran Åkesson
Maj Flodin
Ingegerd Kilarne Holm
Gunnel Karlsson
Andreas Olsson
Ann-Charlotte Ling
Catharina Palmqvist
Eva Brunström fr o m §6b
Cathrine Eklöf fr o m §8
(Zuzan Lohikari – tekniska problem)
Anmält förhinder:
Sofia Dunder

________________________________
Protokollförare, Gunnel Karlsson

________________________________
Justerare, Göran Åkesson, ordf

________________________________
Justerare, Andreas Olsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
§2 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Gunnel Karlsson.
§3 Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Andreas Olsson.
§4 Godkännande av dagordning
Efter tillägg av punkt 7c) Avelsrådsutbildning godkändes dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 1 gicks igenom. En ändring i närvarolistan ska göras då
även Catharina Palmqvist var närvarande. Därefter godkändes föregående protokoll.
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§6 Inkommande och utgående skrivelser
Inkommande:
a) SKK har meddelat en dvärgpinscheruppfödare ”ej valphänvisning” vilket senare
återkallats.
b) Det har inkommit en förfrågan från en medlem att få bli träffombud. Göran kontaktar
henne.
c) Det har kommit en inbjudan från SKK till en genomgång och utvärdering av BPH-projektet
den 24 mars i Uppsala. Svar senast 15 mars. De från styrelsen som är intresserade av att
åka på detta möte tar kontakt med Maj senast 14 mars för samåkning från Stockholm.
Styrelsen beslutade att reseersättning betalas ut.
d) Två styrelseprotokoll har kommit från SSPK
Utgående:
e) Maj har skickat en rapport från Dvärgpinscherklubben till SSPK som bl a innehöll
information om vår kommande utställning.
§7 Rapporter
a) Ekonomi
Gunnel rapporterade. Det är fortfarande ett par personer som inte betalat sitt
raskompendium. Gunnel skickar påminnelse.
b) Utställningskommittén
Inget nytt att rapportera.
c) Avelsrådsutbildning
Ingegerd har deltagit i SKK’s avelskonferens den 26 – 27 februari. Förutom god mat har
dagarna innehållit många intressanta föreläsningar om bl a RAS-arbetet, föreningsteknik,
information om det nya protokollet vid ögonlysning, hälsoenkäter i samband med RAS,
HD/AD-index, SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) samt information av Kurt Blixt
om BPH-projektet.
§8 Informationsärenden
§9 Bordlagda ärenden
a) Avels-/Mentalkommitté – Göran utarbetar ett förslag som presenteras vid ett senare
styrelsemöte.
§10 SSPK Fullmäktige
SSPK’s fullmäktigemöte hålls den 12 mars i Stuvsta/Huddinge. Det finns inga motioner att ta
ställning till. Däremot beslutades att Cathrine Eklöf ska formulera en skrivelse från
Dvärgpinscherklubbens styrelse angående hälsokraven i SKBV-statuterna för dvärgpinscher.
§11 Har alla i styrelsen fått en mailadress i DP-klubben?
Ja.
§12 Cathrines anteckningar från uppfödarmötet
Maj skickar ut dessa till styrelsen samt till Webbmastern.
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§ 13 Övriga frågor
Valphänvisningen och Täckhundslistan måste anpassas efter de nya utställningsreglerna
med Excellent och VG.
§14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte den måndagen 4 april kl 19.30 via Skype.
Dessförinnan hålls ett AU-möte om SSPK’s önskemål att alla rasringarna skaffar egna
organisationsnummer.
§15 Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

