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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år 2012: 2012-8 

Möte via Skype 2012-10-15 

Närvarande;  

Maj Flodin, ordförande 

Malin Gabrielsson, vice ordförande 

Gunnel Karlsson, kassör 

Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot 

Catharina Palmqvist, suppleant 

Ann-Charlotte Ling, sekreterare 

Zuzan Hagelin, suppleant/Sen ankomst 

 

Anmält förhinder; 

Sofia Dunder, ledamot 

Anita Andersson, suppleant 

Ej anmält förhinder; 

Mia Holmbäck, ledamot 

 
________________________________ 

Malin Gabrielsson/vice ordförande 

 

________________________________    ________________________________ 

Maj Flodin / ordförande                               Ann-Charlotte Ling 

 

§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 
Ann-Charlotte Ling valdes till justerare jämte ordförande. 
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§4.Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

              

§5.Föregående protokoll 
Protokoll nr 7 godkänt och lagt till handling. 

§6.Genomgång av SSPK protokoll: 
SSPK protokoll nr 6. 

Zusan Hagelin inkommer på mötet. 

§7.Skrivelser inkommande: 
a)Fråga ang parning-Ingegerd svarat. 

b)Inkommande post från SSPK samt SKK 

§8.Skrivelser utgående: 
a) svar se punkt 7 a 

§9.Inbjudningar 
a)SKK Avelskonferensår 2013.-Ingegerd kommer att delta. 

 

§10.Rapporter: 
a) Ekonomi:Kassören/Gunnel meddelar att SSPK utbetalat pengar. 

b) Utställningskommitten:Gunnel meddelar att utställningsplats samt domare är klara till 

år 2013. 

c) R.A.M: Ingegerd berättar om tidigare möte. Nytt möte är inplanerat. 

§11.Information: 
11a) Maj deltagit på möte med SSPK i Södertälje. 

11b) Maj deltagit i telemöte ang rasmontrar på My Dog och Sthlms Hundmässan. 

11c) Vi hälsar Kerstin Spåre välkommen som ny valphänvisare. 

§12.Nomenering av förtjänsttecke/uppfödarmedalj: 
Kontroll ska göras av medlemskap.  
Senast 30/10 ska det skickas in till SSPK. 
 

§13.Uppdragslista 
a)Skriva motiveringar till föreslagna enligt punkt 12. / SSPK senast den 30/10.-hänskjuts till 

AU möte. 

b)Uppdatering & omskrivning av statuter årets hundtävlan/senast 1/11.- Gunnel uppdaterar 

stauterna. 

c)Uträkning årets hundtävlan-tillfrågar Helen.Gunnel tar uträkningen av mentalbiten. 

d)Bemanning till Sthlm Hundmässa.-Catharina arbetar med det.Maj undersöker trycksaker. 

e)Catharina tar emot nomerinering av årets hedersmedlem. 

  Ann-Charlotte tar emot eventuella motioner. 
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§14.Övrigt: 
Material till hemsidan. 

Problem med mail via One. 

Zuzan semester from 11/12-13/1-13 

 

§15.AU möte och stadgar 
AU-möte 25/10-12 kl 19.30. 

§16.Nästa möte: 
Nästa möte 12/11-12 klockan 19.30 

och därefter 10/12-12  

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

 

 

 

 
 
 


