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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år2012:9  

Möte via telefon 12-11-19 

Närvarande;  

Maj Flodin, ordförande 

Malin Gabrielsson, vice ordförande 

Ann-Charlotte Ling, sekreterare 

Ingegerd Kilarne Holm, ledamot 

Catharina Palmqvist, suppleant 

Zuzan Hagelin, suppleant 

Anmält förhinder; 

Gunnel Karlsson, kassör 

Sofia Dunder, ledamot 

Anita Andersson, suppleant 

Ej anmält förhinder; 

Mia Holmbäck, ledamot 

 

________________________________ 

Protokollförare, sekreterare Ann-Charlotte Ling 

 

________________________________    ________________________________ 

Justerare, ordförande Maj Flodin                Justerare, suppleant Catharina Palmqvist 

 

§1. Mötet öppnade 

Ordförande Maj Flodin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2. Val av protokollförare 

Ann-Charlotte Ling valdes till protokollförare. 

§3. Val av justerare jämte ordförande 

Catharina Palmqvist valdes till justerare. 

§4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§5. Protokoll 

a) Föregående protokoll 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

b) Au protokoll från 12-10-25 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 
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c) SSPK protokoll nr 7 

Alla har läst protokollet. 

§6. Inkomna skrivelser 

 

a) Förfrågan gällande årets hundtävlan 

Maj Flodin har besvarat denna fråga. 

b) Diverse frågor från DP ägare 

Maj Flodin har besvarat dessa. 

c) Hjälp med omplacering 

Maj Flodin besvarar detta. 

§7. Utgående skrivelser 

 

a) Nomineringar enligt AU beslut till SSPK 

Utskickat. 

b) Besvarade mail 

Utskickat. 

§8. Rapporter 

 

a) Ekonomi 

Bordläggs till nästa möte. 

b) Utställning 

Bordläggs till nästa möte. 

c) R.A.M 

Sofia Dunder har avsagt sig sin post. Kvarvarande R.A.M har två möten inplanerade. 

§9. Informationsärenden 

 

a) Årets hundtävlan  

Helen Andersson och Gunnel Karlsson gör årets uträkning. 

b) Rasmonter 

Fler möten med övriga klubbar/SSPK som Maj Flodin deltar på. 

Catharina Palmqvist har hand om personalbemanning. 

 

Stockholm – störst intresse på lördagen 

Göteborg – svårt att få ihop folk och hundar. 

c) Nya blanketter gällande valphänvisningen 

De nya blanketterna följer gällande regler. 

Förfrågan från valphänvisare om all information är nödvändig. 
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Maj Flodin besvarar denna fråga, vi låter det vara som det är tills vi tittat över 

informationen. 

d) Valberedningen 

Valpberedningen jobbar på för fullt. 

e) Hemsidan, FB och Notisbladet 

Hemsidan tittas över under vintern. 

f) Årsmöte lokal 

Lokalen är klar, vi kommer att vara på Täby Galopp den 24:e februari. 

g) Sofia Dunder 

Sofia Dunder är enltedigad från kommande styrelsemöten fram till årsmötet då hon pga 

personliga skäl inte kan vara med. 

§10. Uppdragslista 

 

a) Ann-Charlotte Ling 

Skicka ut färdiga protokoll till SSPK, Revisorerna och Valberedningen. 

b) Ingegerd Kilarne Holm 

Kolla upp vad som gäller valphänvisning och ögonresultat, ny information hos SKK. 

§11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§12. Nästa möte 

10:e december. 

§13. Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordförande. 

§14. Ordförande tackar för idag! 

 


