Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:07
Möte via telefon: 2014-10-05
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Jaana Meica, sekreterare, Elin Fridén, ledamot, Zuzan
Hagelin, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant Catharina Holmberg Kivinen, suppleant,
Carola Håkansson, suppleant, Zandra Hell, suppleant.
Anmält förhinder: Amanda Malm, vice ordförande,
Ann-Charlotte Ling kommer in till mötet under § 8)
Elin Fridén kommer in till mötet under § 8a)

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant
________________________________ ________________________________
Justerare, Maj Flodin, ordförande

Justerare, Zandra Hell, suppleant

§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 (denna person för anteckningar under mötet &
skall komma med synpunkter/justera om protokollets riktighet)
Till Justerar valdes Zandra Hell jämte ordförande Maj Flodin
§4. Föregående protokoll 2014:06
Förgående protokoll 2014:06 Ej klart Inlämning ska ske senast nästa helg.
§5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§ 6. Inkommande skrivelser.
§ 6a) Kerstin Spåre avsäger sig valphänvisningen from årsmötet 2015.

§6b) Återkoppling av sjuk Dvärgpinscher inkom tidigare under året med frågor,
Carola tar kontakt med RAM Gruppen för vidare info.
§6c) Medlem som undrar varför vi inte har bilder & reportage från SDPV-14 i NB.
Ordförande Maj Flodin har besvarat mejlet, klubben efterlyste bilder men inget inkom och
därför kunde vi inte publicera något i Notisbladet. Zandra kollar upp om bilder och
godkännande av publicering av de inblandade på bilderna samt tar med resultat i nästa
nummer.
§ 6d) Div. inkommande från SSPK/SKK.
Information från SKK samt SSPK har inkommit och alla har tagit del av detta.
§ 7. Utgående skrivelser.
§ 7a) Inkommande besvarade.
§ 8. Rapporter.
§8a)Ordf möte med SSPK den 5 oktober 2014.
Ordförande Maj Flodin informerar om mötet med SSPK där det bland annat togs upp om
Notisbladet som var mycket uppskattat och många var nöjda med publiceringen.
År 2015 blir Dpklubben helt fristående och det kommer innebära mer jobb för klubbarna, som
medlem kommer man direkt bli ansluten till Dpklubben och medlemslistorna kommer komma
ut från SKK. Uppfödarregistret så som det ser ut nu kommer Dpklubben köpa tjänsten från
SSPK. Maj Flodin tar kontakt med SSPK om förslag att få listorna rullande av
uppfödarregistret.
§8b) Föreläsningen i Veberöd.
Rapport från Carola, 17 anmälda hundar deltog i föreläsningen för Carina Andersson Rapp,
föreläsningen var mycket uppskattad, givande teori och praktik. Reportage kommer till
Notisbladet.
§9. Updragslistan.
§9a) Dp-träffar Landet Runt.
Tack Amanda Malm för dit jobb, under mötet vart sidan publicerad med några förändringar i
text.
§9b) Uppfödarinfo.
Inte klart men Carola jobbar vidare med detta.
§10. Till Beslut.
§10a) Dpklubbens nya logga.
Beslut har tagits av klubbens styrelse och ny logga kommer skickas in till SKK och kommer
komma ut i nästa nummer av Notisbladet samt på klubbens hemsida.
§10b) Att anta DPK som klubbens förkortning.
Beslutet antogs av styrelsen.
§10c)Årsmöte 2015 / 28 februari.
Årsmötes lokal är bokad och kommer bli på Täby Galopp den 28 februari 2015
§11.Övrigar Frågor.
§11a) Årets hundtävling.
Beslut ska tas till nästa möte om vilka som ska jobba med detta.
§12.Nästa Möte.
27 Oktober kl.19,30
§13.Mötet avslutas.
Maj Flodin tackar för idag och önskar alla en trevlig kväll

