
      

 

Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2014:3 
Möte via telefon: 2014-04-14 
 

Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm, vice ordförande, Jaana Meica, 
sekreterare, Zuzan Hagelin, ledamot, Elin Fridén, ledamot, Catharina Holmberg Kivinen, 
suppleant, Carola Håkansson, suppleant,  

Anmält Förhinder: Ann-Charlotte Ling, suppleant, Zandra Hell, suppleant 

 

 
 ________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Maj Flodin, ordförande  Justerare, Amanda Malm, Vice ordförande 

 

 
§1. Mötet öppnas.  

Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av mötets protokollförare.  

Mötet valde Catharina Holmberg Kivinen till protokollförare 

§3. Val av justerare jämte ordförande. 

Till Justerar valdes Amanda Malm jämte ordförande Maj Flodin 

§4. Godkännande av dagordning.  

Dagordningen godkändes 

§5. Föregående protokoll 2014:2  

Förgående protokoll 2014:2 Godkändes och lades till handlingarna. 

§5a)Årsmötets protokoll.  

Är skickat till årsmötets justerare och är nu under behandling. 

§5b)Konstituerande protokoll.  

Jaana Meica har lite problem med datorn, men konstituerande protokoll är klart. 



§6. Inkommande skrivelser  

§6a)Förfrågan inför valpköp om rasen.  

Är besvarat av Carola Håkansson samt Maj Flodin. 

§6b)Div. info SKK/SSPK.  

Information från SKK samt SSPK har inkommit och alla har tagit del av detta. 

§6c. Utställningskommittén har fått in en skrivelse ang. poängberäkning för årets 
klubbmästerskap i agility tävling.  

Helen Andersson har besvarat skrivelsen och styrelsen har tagit del av detta.  

§7. Utgående skrivelser  

§7a)Protokoll 2014:1 

Maj Flodin informerar att protokoll 2014:1 gått iväg via mejl till SSPK, revisor, valberedning, 
samt webmaster via email. 

§8. Rapporter  

§8a)Utställnings kommittén välkomnar Zuzan Hagelin / Rapport Catharina Holmberg.  

Zuzan Hagelin välkomnas in i utställnings kommittén. Planeringen för årets utställning flyter 
på bra, dock ser det ut som det inte kommer bli någon gemensam middag. Helen Andersson 
och Catharina Holmberg Kivinen har tittat på lokal för 2015.års rasspecial. 

§8b)Uppdrag enligt tidigare möten Maj Flodin har kontaktat Igorex & Östersunds 
Hundforum. 

Maj Flodin har varit i kontakt med Igorex samt Östersunds Hundforum och meddelar om ett 
fortsatt samarbete och ger klubbens medlemmar lite olika rabatter. 

§8b)Extra sidor i Notisbladet ordnat, extra nummer av tidningen kommer att beställas 
tills nästa nr för utskick till våra sponsorer.  

Maj Flodin meddelar att extra sidor i Notisbladet är fixat samt att klubbens sponsorer kommer 
att från nästa utgåva få ett varsitt exemplar skickat till sig. 

§9. Kick Off flyttas förslagsvis till hösten blir då en Move On helg. Samtliga har i 
uppdrag till nästa möte att hitta passande datum. Vi kommer att anlita Vilsta 
Sporthotell om ingen annan plats hittas med bästa priser för Klubben.  

Styrelsen beslutade att flytta kickoffen till i höst, då det satta datum inte fungerade för alla. 
Förslag för datum ska inkomma till nästkommande möte. Till nästa möte kommer Neta 
Thomsson samt Malin Björkvik att bjudas in. 

§10. Dvärgpinscher Klubbens nomineringar till SSPK´s uppfödarmedalj.  

Dvärgpinscher Klubbens nomineringar till SSPK’s uppfödarmedalj har av misstag blivit 
förbisedda.SSPK`s ordförande Bo Skalin har varit i kontakt med klubbens ordförande och de 
nominerade uppfödare med en ursäkt.Samt att han ber oss att skicka om nomineringarna till 
nästa år ,för behandling. 



§11. Våra motioner till Fullmäkigtige har blivit besvarade & arbetsgrupper kommer att 
arbeta med dessa.  

Dvärgpinscherklubbens motioner gick inte igenom men blev besvarade, arbetsgrupper ska 
bildas i SSPK som ska arbeta med dessa. 

§12. Hur skall vi fånga upp Uppfödare? / Carola Håkansson.  

Carola Håkansson har lite olika idéer på hur man skulle kunna göra, förslag kommer till nästa 
möte. 

§13. Uppdragslista!  

§13a)Arbetsordningar/Maj, Catharina & Helen börjar titta på detta.  

En arbetsgrupp har bildats som ska sitta ner och göra arbetsordningar för klubbens olika 
funktioner. Helen Andersson har köpt in USB minne där allt arbete kommer att förvaras. 

§13b)Arbetsordning för Klubbens redaktör/Notisbladet & Julannons samt datum för 
vår deadline till hemsidan. Ann-Charlotte.  

Maj Flodin kommer kontakta Ann-Charlotte Ling om arbetsordning och julannons samt 
datum för deadline till Notisbladet så detta kommer upp på hemsidan. 

§13c)Göra FB sida för träffar via klubbens hemsida! Vilka vill jobba med detta?  

Amanda Malm kollar upp hur sidan skulle kunna fungera och hur vi ska bygga upp den. 

§14. Övriga Frågor 

Inga övriga frågor 

§15 Nästa möte 

Preliminärt 20/5 kl.19,30  

§16. Mötet avslutas.  

Maj Flodin tackar för idag 


