Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll år 2014:4
Möte via telefon 2014-05-21
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm, vice ordförande, Jaana Meica,
sekreterare, Elin Fridén, ledamot, Zuzan Hagelin, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant,
Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Inbjuden: Neta Thomsson, RAM-gruppen
Anmält förhinder; Zandra Hell, suppleant, Carola Håkansson, suppleant
Ej anmält förhinder; Inbjuden: Malin Björkvik, RAM-gruppen

________________________________
Protokollförare, Amanda Malm, vice ordförande
________________________________
Justerare, Elin Fridén, ledamot

________________________________

Justerare, Maj Flodin, ordförande

§1. Mötet öppnade
Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av protokollförare
Amanda Malm valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Elin Fridén jämte Maj Flodin valdes till justerare.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5. Föregående protokoll
Protokoll 2014:3 godkändes och lades till handlingarna.
a) Årsmötets protokoll är utskickat per brev och har nått justerare nummer två.
b) Konstituerande protokoll är ännu inte riktigt klart.
§6. Inkommande skrivelser
a) Frågor angående rasen, inför valp köp, är besvarade.
b) Div. information från SSPK bl.a. att det varit problem med utskick av Notisbladet från
tryckeriet. Det är nu på gång och Notisbladet borde anlända i brevlådorna inom någon
vecka.
§7. Utgående skrivelser
a) Alla protokoll är klara eller skickade till justerare. Lägesrapport till SSPK är mailad.
b) Alla inkommande skrivelser är besvarade.
§8. Information
Efterfrågas aktiviteter i klubben.
a) Ringträning 14/6 i Indal med korvgrillning. 50kr per medlem och 100kr per icke medlem.
Alla SSPK:s raser är välkomna. Lite sponsormaterial kommer att skickas till ringträningen.
b) Ordförande Maj Flodin har blivit kontaktad av Affenpinscher klubben angående en
föreläsning den 4:e oktober. Det är en heldag om anatomi med Nina Karlsdotter. Vi behöver
försöka få ihop lite hundar till denna föreläsning. Vi kommer att bli kontaktade vidare vad
gäller priser m.m.
§9. Uppdragslista
a) Valpköpar/Dvärgpinscher träffar är under bearbetning. Amanda Malm tittar vidare på en
FB-sida som kan användas till träffannonsering. Sidan kommer att ligga under DP-klubbens
redan existerande FB-sida.
b) En arbetsgrupp bildades under förra mötet. Gruppen ska träffas 6-7 juni och jobba ihop
arbetsordningar.
§10. Hemsidan
Vi har fått in två intressenter som vill ta över hemsidan, ev. göra en ny hemsida. Vi kommer
att kontakta dem och be att de skickar en ”ram” på deras hemsideförslag. En arbetsgrupp är
tillsatt (Amanda Malm, Elin Fridén, Maj Flodin och Ann-Charlotte Ling) som kommer att
jobba ihop ett förslag på vad som ska finnas med på hemsidan.
§11. R.A.M
RAM-gruppen har pratat ihop sig lite. Malin Björkvik kommer att försöka få ihop ett BPH runt
i Stockholmstrakterna. Valphänvisaren kommer att ligga under RAM-gruppen. Neta
Thomsson och Malin Björkvik har ett förslag på att ordna ett medlemsmöte/diskussionsdag
för medlemmar och uppfödare, ämnen som rör rasen, avel och genetik.

§12. Övriga frågor
Gällande utställning, utställningskommittén har tackat nej till lokalen i Sollentuna för nästa
års utställning. Pga. att SKK har flyttat sin utställning, så måste vi kolla efter en ny lokal och
ett nytt datum.
Notisbladet, deadline är 16 juni. Allt måste skickats till Ann-Charlotte Ling i tid! Senast 9
juni.
Förfrågan till Neta Thomsson om RAM-gruppen vill skicka in något till Notisbladet, de ska
kolla och återkomma.
§13. Nästa möte
2014-06-25 kl 20:00 (Med reservation för ändring)
§14. Mötets avslutande
Maj Flodin tackar för idag och avslutar mötet.

