1/3

Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2011: 7
Möte via Skype 2011-09-12

Närvarande;
Göran Åkesson, ordförande
Maj Flodin, v. ordf/sekr.
Gunnel Karlsson, kassör (med f om punkt 7 b)
Eva Brunström, ledamot
Cathrine Eklöf, ledamot
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot
Catharina Palmqvist, suppleant
Andreas Olsson, suppleant
Ann-Charlotte Ling, suppleant
Ej närvarande;
Sofia Dunder, ledamot
Zuzan Lohikari, suppleant

Protokollförare/Ledamot
________________________________
Eva Brunström

Justerare/Ordförande
________________________________
Göran Åkesson

Justerare/Ledamot
________________________________
Cathrine Eklöf

§1. Mötet öppnade
Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av protokollförare
Eva Brunström valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare Cathrine Eklöf valdes till justerare jämte ordförande.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Inväntar protokoll nr 3. Protokoll 5 och 6 lades till handlingarna. Påminnelse till respektive
protokollansvarig, glöm ej att skriva ut, signera och skicka protokollen till Eva Brunström.
§6. Rättelse av protokoll nr 6, § 6d
Angående inbjudan till distriktskonferens i Agility, där vi skulle hitta en person att skicka. Tyvärr visade
det sig vid närmare påseende att detta inte gäller oss som rasklubb.
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§7. Inkommande skrivelser
a) Förfrågan om inavelsgrad från medlem, Ingegerd svarar.
b) Nytt dvärgpinscherforum, vi länkar dit med reservation att forumet håller god ton, annars kommer
vi att ta bort länken.
c) Inbjudan Rasmonter på Stockholms Hundmässa 2011 tillsammans med SSPK. Maj kommer
tillsammans med Cathrine, Catharina och Andreas att anordna rasmonter. Maj kommer även att
kontakta Chris för att se om hon har tid och möjlighet. Blänkare kommer att läggas ut på hemsidan
angående intresse, samt schema för att sitta i rasmontern.
d) Diverse från SSPK/SKK information protokoll mm. Inkommet två stycken icke hänvisning, pga
utställning- samt tävlingsförbud för uppfödare.
§8. Utgående skrivelser
DP-rapport till SSPK. Maj har mailat SSPK.
Maj anmält Ingegerd till SSPK’s Avelskommitte.
§9. Rapporter
a) Från vår kassör Gunnel Karlsson, läget ser bra ut, ytterligare medlemsintäckter väntas i oktoberb)
Utställningskommittén, Gunnel Karlsson. Inget nytt att rapportera.
c) RAM. Arbetet fortskrider. Har haft ett uppföljningsmöte den 7/9. Rasrevidering, inväntar
sammanställning av enkäten från Chatrine Andersson.
d) RAS. Arbetet fortskrider. Cathrine Eklöf och Neta Thomsson har haft ett möte. Ingegerd Kilarne
Holm har gått igenom statistiken, hon kommer att skicka ut en sammanställning med kommentarer till
styrelsen.
§10. Bordlagda ärenden
Statuter för ”Årets Medlem”. Hemuppgift för samtliga i styrelsen till nästa möte.
Ansvarig kontroller för Årets Hundtävlingar, Göran kontaktar Helen Andersson och frågar om hon är
intresserad.
§11. Uppdrag
Hemsidan behöver en genomgång, kontroll av bland annat ”Avel & Uppfödning”. Ny information finns
på SKK, vad behöver uppdateras hos oss? Maj skickar ut förfrågan till RAM kommittén.
§12. Nästa möte
Måndag den 3/10 kl. 19,30.
§13. Mötets avslutande
Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet.

