Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2018:05
Möte via telefon: 2018-05-28
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande)
Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Emma Rydhammer (suppleant)
Ingela Pettersson (suppleant),
Anmält förhinder: Jenny Kjellman (suppleant), Nathalie Lorenz (suppleant).
Ej anmält förhinder: Elisabeth Gyllenswärd (ledamot)

________________________________
Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare

________________________________

________________________________

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Emma Rydhammer,Suppleant
§1. Mötet öppnas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Emma Rydhammer jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Dataförordningen (GDPR)
Så kallade biträdesavtal i enlighet med GPDR skrivs med SSPK för tillgång till medlemslistor.
Påminner än en gång styrelsemedlemmar att rensa i mejlkorgen. Vi i styrelsen ska ej svara på mejl
genom att klicka ”svara” eftersom vi då vidarebefordrar konversationshistorik med eventuell
information som strider mot GPDR. Istället skapar vi ett nytt mejl med ett svar. Samtliga dokument
som presenteras på hemsidan och dokument där medlemmar lämnar personuppgifter ska innehålla en
text som informerar om att Dvärgpinscherklubben hanterar personuppgifter enligt GPDR.
Mejladresser har skaffats till samtliga styrelsemedlemmar. Inga privata mejladresser får användas i
mejlkorrespondens.
§6. Inkommande skrivelser.
§6a) Div info SSPK/SKK
§6b) Person som tillskrivit att hon anmält till Rasspecialen men inte fått någon bekräftelse. Besvarat
och det visade sig att personen inte tillhörde Dvärgpinscherklubben
§7. Utgående.

7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 a, b

§8. Rapporter.
8a)RAM-gruppen.
Styrelsen beslutade att arbeta mer aktivt med RAM eftersom det hittills har legat på sparlåga. Hela
styrelsen kommer att engageras i arbetet. Viktigast är nu att ta tag i arbetet med att uppdatera
rasdokumentet som är påbörjat.
8b) Pinnebladet
Deadline 28 maj men utgivningen kan komma att försenas på grund av att det saknas planerat innehåll.
En diskussion måste tas och ett kontrakt måste skrivas med de som trycker Pinnebladet så att det
följder bestämmelser inom ramen för GPDR. Pinnebladet kommer att innehålla en text som beskriver
hur klubben hanterar personuppgifter.
8c) Tävlingskommittén
Under Rasspecialen 2018 skedde en hundrelaterad incident. Anmälan skedde till bestyrelsen som
rapporterar vidare till SKK via Carina Andersson Rapp.
8d) Sponsoransvarig
Inget att rapportera.
8e) Kassör
Avtalet för förrådet (4 kvm) i Vårby har löpt ut. Kostnaden för förrådet har legat på 1200 kr/år.
Tidigare person som tecknat avtal kommer att bytas ut till en aktuell avtalsskrivare. Kostnaden höjs till
515 kr/månad.
8f) Årets hundtävlan
Styrelsen tog beslut om att i framtiden skicka diplom till hundar som placeras 1-3 i varje kategori plus
till titelvinnande hundar.
8g) Lure Racing
Anmälningar som hittills inkommit är två. Sista anmälningsdag förlängs.
8h) Hänvisning
Inget att rapportera utöver att smärre justeringar kommer att göras på Facebooksidan.
8i) Viltspår
Viltspårstävling planeras till hösten (eventuellt i september).
§9 Uppdrag
Inget att rapportera.
§10. Övriga frågor.
§11. Nästa möte.
Nästa möte planeras måndagen den 18 juni kl. 19.30.
§12. Mötet avslutas.
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag.

