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Dvärgpinscher Klubben Mötesprotokoll 20011:8                                                        
Möte via Skype 2011-10-03 
                                                                                                            
Närvarande:                                                                         
Göran Åkesson Ordförande 
Maj Flodin Vice ordförande 
Gunnel Karlsson Kassör 
Eva Brunström Ledamot 
Chatrine Eklöf Ledamot 
Ingegerd Kilarne Holm Ledamot 
Sofia Dunder Ledamot 
Ann-Charlotte Ling Suppleant 
Catharina Palmqvist Suppleant 
Zuzan Hagelin Fd / Lohikari Suppleant 
Tomas Andreasson Suppleant 
 
Maria Nyström Adjunkterad till mötet /  Notisbladet närvarade se § 8d. 
 
 
 

Protokollförare/ Vice ordförande 
 

_____________________________ 
Maj Flodin 

Justerare /  Suppleant                                                                     Justerare /Ordförande 
 
_________________________                                                ______________________ 
 Ann-Charlotte Ling                                                                             Göran Åkesson 
 
 
 
 
§1. Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
§2. Val av protokollförare vid mötet. 
Maj Flodin valdes till protokollförare. 
§3. Val av justerare jämte ordförande. 
Ann-Charlotte Ling valdes till justerare jämte ordförande. 
§4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
§5. Föregående protokoll 2011:7 
Beslut/Åtgärd Protokollet läggs till handlingarna. 

 
§6. Inkommande/Utgående skrivelser. 
§6a. Medlem undrar när Klubben tänker ha sitt Årsmöte. 
Beslut/Åtgärd Besvaras under § 8a. 
§6b. Medlem undrar över sporrar på Dvärgpinscher. 
Beslut/Åtgärd Göran Åkesson besvarar emailet. 
§6c. Inbjudan från SSPK/möte med rasklubbarna, två stycken deltagare, de vill även ha förslag på 
ev frågor att diskutera. 
Beslut/Åtgärd Göran Åkesson och Maj Flodin åker på mötet, Chatrine Eklöf valdes till suppleant. 
Klubben har inga förslag på diskussions frågor till mötet, kommer frågan angående om Notisbladet 
som medlemspublikation, föreslås att man hellre tillsätter en grupp som tittar över frågan 
innanförslag/ ev beslut på nedläggning. 
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§7 Rapporter. 
§7a. Ekonomi. 
Kassör/Gunnel Karlsson meddelar att Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. 
§7b. Utställningskommittèn. 
Beslut/Åtgärd Styrelsen önskar snarast en utvärdering av SDPV. 
§7c.R.A.M 
Sammankallande Ingegerd Kilarne Holm, informerar om den statistik hon sammanställt. 
Gruppen arbetar vidare med R.A.S 
Beslut/Åtgärd Ingegerd vill ha in synpunkter på materialet, Styrelsen skall emaila henne dessa 
snarast, efter justering läggs detta ut på hemsidan. 
§7d. Rasmonter på Stockholm Hundmässa. 
Maj Flodin har inget ännu att rapportera hon väntar på kallelse från SSPK. 
Beslut/Åtgärd Maj har fria händer i sitt arbete med montern, samt efter förslag får lov att 
beställa Rikskuponger till de som arbetar långa dagar i montern. 
 
§8. Övriga ärenden. 
§8a. Tid och plats för Årsmöte och Uppfödarmöte. 
Beslut/Åtgärd Mötena skall vara i Stockholms trakten förslag vecka 6 den 11-12/2-2012. 
Chatrine Eklöf kollar med STOOK, Maj Flodin Flottbro samtliga i Styrelsen skall hjälpa till och leta 
lokal/plats. 
§8b. Uträkning av Årets Hund Tävlingar. 
Beslut/Åtgärd Göran Åkesson kontaktar Helen Andersson för att fråga om kan tänkas göra detta. 
§8c. Statuter för Årets Hedersmedlem, hur skall dessa se ut? 
Beslut/Åtgärd Cathrine Eklöf får i uppdrag att skriva ihop ett förslag 
 

 
Maria Nyström ansluter till mötet. 

 
 

§8d. Notisbladet/Klubbens sidor. 
Maria känner inte att hon får den feedback och engagemang som hon önskar från Styrelsen, när 
det gäller hennes arbete med Notisbladet. Hon önskar en förändring, med mera material  
från Styrelsen. 
Beslut/ Åtgärd Från och med nästa möte nr 2011:9 skall Notisbladet vara en fast punkt på 
dagordningen, Styrelsen tar till sig kritiken. 
§8e. Hundsports Julannons. 
Maria meddelar att deadline är den 10/10-2011,och att det har ännu inte inkommit så många 
anmälningar. 
Beslut/Åtgärd Maj kontaktar Webbmaster, vi kör ytterligare en påminnelse på hemsida och 
Vår FaceBook sida. Sofia Dunder emailar uppfödar/täckhunds listan. 
 
§9. Övriga frågor. 
§9a. Styrelsen passar på att Gratta Göran Åkesson för sin Hamiltonplakett. 
§9b. Maj Flodin lägger ett förslag angående Aventure Dog Conference, att Klubben skriver till SSPK 
och frågar för alla Rasringars räkning, om det är möjligt att använda medel ur 
Arla Albin, för att skicka deltagare till detta. 
Beslut/ Åtgärd Maj skickar en förfrågan till SSPK och Rasringarna. 
 
§10. Nästa Möte. 
Beslut/ måndag den 24/10-2011 kl 19.3o. 
 
§11. Mötet avslutas ordförande tackar alla. 
 
 
 
    
 
 
 
 


