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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll år2014-6
Möte via telefon2014-08-31
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm, vice
ordförande, Jaana Meica, sekreterare, Zuzan Hagelin, ledamot,
Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson,
suppleant, Zandra Hell, suppleant.

Anmält förhinder; Elin Fridén, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant

________________________________
Protokollförare, Jaana Meica sekreterare

________________________________
Justerare, Carola Håkansson, suppleant

________________________________
Justerare, Maj Flodin ordförande

§1. Mötet öppnade
Ordförande Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av protokollförare
Mötet valde Jaana Meica till protokollförare för mötet.
§3. Val av justerare
Carola Håkansson valdes till justerare jämte ordförande.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Protokoll 2014-4 och 2014-5 genomgicks och lades till handlingarna.
§6. Inkommande skrivelser & Info.
6a)Påminnelse ifrån SSPK att inkomma med nomineringar Uppfödarmedalj, Dvärgpinscher
Klubben skickade in två stycken för 2013,dessa kommer att tas upp till behandling av SSPK
igen.
6b)Div. info ifrån SSPK och SKK.
6c)Div. frågor av medlemmar inget av vikt.
§7. Utgående skrivelser.
7a)Dvärgpinscher Klubben har inkommit med rapport till SSPK styrelsemöte.
7b) Övrigt besvarat.
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§8. Rapporter & Info.
8a)Catharina Holmberg lämnade en liten rapport ifrån SDPV-14, Mycket bra utställning och
många nöjda utställare. Arbetet för nästa års utställning har påbörjats, och möte planeras i
höst.
8b) Dvärgpinscher Klubben har tagit fram en viltspårs Championat Rosett som kommer att
finnas till försäljning, denna kommer att presenteras i nästa nummer av Notisbladet.
8c) Dvärgpinscher Klubben välkomnar Lisa Härdne till vår Redaktion för Notisbladet.
8d) Material ska inkomma till redaktionen till den 3/9. Vi har fått in material från Årets
domare, där han berättar lite om vad han tycker om rasen och hur den har förändrats.
Reportage ifrån skåneträffen och lite annat smått och gått.
8c) Carola Håkansson informerar om föreläsningen i Veberöd med Carina Andersson Rapp
den 27/9 där samtliga medlemmar i SSPK är välkomna att deltaga. Kostnad per deltagare är
100 kr medlem och 150 kr för icke medlem.
8e) Träffombuden Skåne töserna och Stockholms tjejerna skall bilda en arbetsgrupp med
uppdrag att gemensamt hitta på aktiviteter för våra medlemmar, de får själva hitta på ett
namn för detta.
8f) Vi tackar Catharina Holmberg för snabba uppdateringar på vår FB under Rasspecialen,
Maj Flodin kontaktar den nya tilltänkta Webbmastern för att höra hur det går med ny
Hemsida.
§9. Updragslistan.
9a) Kalender med viktiga datum Jaana Meica jobbar vidare med detta.
9b) Nya FB sidan som fått namnet Dvärgpinscher Träffar Landet Runt Amanda Malm jobbar
vidare med sidan, så den kan komma att sjösättas tills nästa möte.
9c) Brev till uppfödare Carola Håkansson , detta skickas till styrelsen under mötet vi går
igenom det som hon skrivit ihop och kommer överens om några ändringar, för övrigt ser det
bra ut.
9d) Årets Hund Ann-Charlotte Ling & Elin Fridèn utsågs på styrelsemöte 2013 att ta hand
om årets uträkning, de bör genast sätta sig in i reglerna för dessa.
§10. Övriga frågor?
Inga denna gång.
§11. Nästkommande möte med reservation för ändring.
Nästa möte den 5 oktober kl 16.00.
§12. Mötet avslutas.
Ordförande Maj Flodin tackar för kvällens möte och önskar alla en trevlig kväll.

