
 

 

DvärgpinscherKlubben.                                                  

Mötesprotokoll år 2012: 2012-4.  

Möte via Skype 2012-06-04. 

Närvarande;  

Maj Flodin, ordförande 

Malin Gabrielsson, vice ordförande 

Ann-Charlotte Ling, sekreterare 

Gunnel Karlsson, kassör 

Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot 

Sofia Dunder, ledamot 

Mia Holmbäck, ledamot 

Catharina Palmqvist, suppleant 

Anita Andersson, suppleant 

Anmält förhinder; 

Zuzan Hagelin, suppleant 

Ej anmält förhinder; 

________________________________ 

Malin Gabrielsson/vice ordförande 

 

________________________________    _______________________________ 

Maj Flodin/ordförande                               Mia Holmbäck / ledamot 

 

§1. Mötet öppnade 

Ordförande Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Val av protokollförare 

Malin Gabrielsson valdes till protokollförare. 

§3. Val av justerare 

Mia Holmbäck valdes till justerare jämte ordförande. 

§4. Godkännande av dagordning 



Dagordningen godkändes. 

§5. Föregående protokoll 

Protokoll nr 3 är godkänt och ute för underskrift. 

Tillägg till protokoll nr 3 § 7 punkt C ”Nytt fysiskt” möte strykes. 

§6. Skrivelser: 
a) 3 hjälp förfrågningar hänvisar samtliga till sina uppfödare för vidare hjälp. 

b) Inbjudan till SSPK möte Dp-Klubben hade ej möjlighet att delta denna gång. 

c) Info från SSPK+SKK 

Andreas Olsson ansluter till mötet. 

§7. Utgående Skrivelser: 
7a) Svar till hjälpförfrågningar/se 6a. 

7b) Skrivelse till SSPK angående uppfödarregistret. 

§8,Informationsärenden. 

8a)Dp-Klubben har inte varit med på SSPK’s möte, muntlig rapport överlämnat till 

ordföranden i SSPK. 

8b)Förlängd anmälan till Rasspecialens middagsanmälan. 

8c)Prova på Agility den 2/6-2012.-Trevlig och lyckad träff. 

8d)Hemsidan & FB under sommaren, sommarhälsningar från styrelsen. 

8e)Notisbladet, material inskickat, förutom ordförandes rader pga. oförutsedda händelser. 

§9. Rapporter: 
a) Ekonomi: Kassören/Gunnel meddelar att anmälningsavgifter för utställning inkommit. 

b)Utställningskommitten: Förlängd anmälningstid till middag på Specialen. 

c) R.A.M: Ingegerd meddelar att Cathrine avsagt sig sitt arbete i R.A.M gruppen. 

Rasrevidering pågår. 

Ett möte har hållits med 2 personer i gruppen. 

§10. Bordlagda ärenden: 
inget 

§11. Uppdragslista: 
a) rekommendation att läsa diverse regler som finns på hemsidan. 

b) ordföranden gör en lista över kommande sommarhälsningar. 

 
§12. Övrigt: 
Inget 

§13. Nästa möte: 
Nästa möte 3/7 kl 19.30 

§ 14. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar och tackar för dagens möte! 


