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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll år 2012:1
Möte via Skype 2012-03-13
Närvarande;
Maj Flodin, ordförande
Malin Gabrielsson, vice ordförande
Gunnel Karlsson, kassör
Ann-Charlotte Ling, sekreterare
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot
Maria Holmbäck, ledamot
Catharina Palmqvist, suppleant (ordinarie idag)
Zuzan Hagelin, suppleant
Anmält förhinder;
Sofia Dunder, ledamot
Andreas Olsson, suppleant
Anita Andersson, suppleant

________________________________
Protokollförare, Ann-Charlotte Ling, sekreterare
________________________________
Justerare, Maj Flodin, Ordförande

________________________________
Justerare, Maria Holmbäck, Ledamot

§1. Mötet öppnade
§2. Val av mötets sekreterare
Ann-Charlotte Ling
§3. Val av justerare jämte ordförande
Maria Holmbäck
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
§5. Föregående protokoll & Au beslut
Konstituerande och Au protokollet läggs till handlingen
§6. Inkommande skrivelser
a) Diverse info från SSPK/SKK
Information om vad som inkommit
b) Medlem angående hane till täckhundslistan (Utredning se §8)
Under behandling, hunden kommer att läggas ut under veckan.
c) Från medlem fråga om Klubbmästerskap.
Vi tittar närmare på detta
d) Utställningskommitteen angående profilmaterial.
Det har inkommit information om profilmaterial.
e) R.A.M fråga om rese ersättning
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De ska ha ett fysiskt möte som de skulle vilja ha rese ersättning till.
Beslut om att de ska få detta.
§7. Utgående skrivelser
a) Email till Pinschersektionen angående jubileumsår
Beslut att klubben bildades 2006
§8. Hanhund/Täckhundslistan
Vi har tittat närmare på vad våra regler säger.
§9. R.A.M
Har haft möte där en ny medlem togs med, Annika Ekblom Appelberg.
De har tittat på vad de vill jobba med framöver. Nästa möte i april.
§10. Utställningskommitteen, se skrivelse från sammankallande.
Beslut att beställa nummerlappshållare till klubben.
§11. Ekonomi/Gunnel
Gunnel redovisade för hur ekonomin ser ut.
§12. Notisbladet
Material är inskickat
§13. Gästboken stängning?
Beslut om att gästboken tas bort
§14. Facebook ny administratör & utseende
Catharina blir ny administratör.
Funktionerna ändras så enbart klubbinformation går ut.
§15. Uppdragslista
a) Lotta Ling intern adressbok.
Samtliga i styrelsen skickar in kontaktuppgifter.
b) Gästboksinlägg
Maj skriver sista inlägget i gästboken.
§16. SSPK fullmäktige den 25/3
Vi har 5 delegater som åker på fullmäktige mötet.
Chatrine Eklöf befrias som suppleant till SSPK/fullmäktige
då hon står som valberedningens förslag till deras styrelse.
§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§18. Nästa möte
17/4 och 8/5
§19. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

