Dvärgpinscher ?……….
Protokoll fört vid telefonmöte den 13 april 2006
Närvarande: Annette Persson, Carola Håkansson, Gunnel Karlsson, Anna Eklund och Helena Larsson
Anmält förhinder: Lisa Öiangen, Lena Rydefjord och Anna Deijer
1.

Mötets öppnande:
Ordförande öppnade mötet

2.

Val av mötes sekreterare:
Carola Håkansson valdes till mötessekreterare

2.

Val av justeringsman:
Annette Persson valdes att justera protokollet

3.

Klubbnamn:
Dvärgpinscherklubben är ett förslag på klubbnamn. Alla i styrelsen var eniga om att det var ett bra namn.

4.

Firma tecknare:
Mötet beslutade att ordförande Annette Persson (541121-0163) och kassör Gunnel Karlsson (530903-2489)
tecknar firma var för sig.
Tecknandet gäller Dvärgpinscher Klubbens PG-konto.

5.

Delning av gamla klubben:
- Medlems matrikeln är sänd till Annette och kontrollerad. Medlemmarnas indelning ser ut som följer 217 DP
+4 som har båda raserna, 214 P +7 som har båda raserna.
- Förslag från Annette om att tillgångarna delas mitt av till de 2 nya klubbarna. Styrelsen är enig.
- Websidan www.pinschersektionen.se tillfaller Pinschersektionen utan krav på ersättning. Styrelsen är enig.
- Dvärgpinscher Klubben tar hand om sin del av utställningen Mälarpinschern och vad som berör det som
anmälningar och kostnader mm.

6.

Inkomna skrivelser:
Inkom från SKK förfrågan om vår valphänvisning och avelsråd och hur vi som rasklubb handhar det och vad
för krav vi har idag. Idag har vi inga krav enbart rekommendationer. Men vi arbetar för att förändra våra
riktlinjer vad gäller valphänvisning och avelsråd.
Inkom skrivelse från medlem ang en förfrågan att ev sätta ihop en arbetsgrupp för frågor rörande Import och
Export. Denna grupp ska kunna hjälpa till med vad för regler som gäller rörande detta. Det är ständigt under
förändring vilka regler som gäller import och export. Vi hänvisar till Jordbruksverket och till deras
information som de ger via hemsidan www.sjv.se .
Inkom skrivelse från medlem att det finns gamla och nya bilder av Dvärgpinschern som finns på
medlemmens data och som finns tillgängligt för eventuell förfrågan.
Vi i styrelsen tycker det skulle vara kul med en historia om Dvärgpinschern med bilder där till. Medlemmen
kommer att tillfrågas om detta uppdrag, Helena frågar.
Yvonne Kronstrand har frågat hur ofta vi önskar medlemsmatrikeln. Att få den 4 ggr/ år är lagom ansåg vi i
styrelsen.

7.

MH- gruppen:
Ellen och Kristina har börjat sitt arbete med att spåna hur de ska komma ut med information rörande MH. En
önskan om att sända ut information via mail till uppfödarna. Styrelsen tycker det är bra att det skickas ut en
förfrågan ang MH och för att se hur intresset är till uppfödarna. Styrelsen är enig.

8.

Webansvarig:
Helena Larsson jobbar för fullt med den nya hemsidan. Ett gediget arbete som vi alla tycker är mycket bra
och utvecklas i rätt riktning.
Förfrågan om att lägga ut om de olika aktiviteterna som finns runt om i landet på vår hemsida. Annette
kontaktar de olika kontakt personerna och att lägga ut deras information på hemsidan.

9.

Hemside adress:
Förslag på domän namn är www.dpklubben.se eller något liknande som är ledigt. Gunnel och Annette ordnar
så klubben får ett eget domän att lägga sin hemsida på. B-one är vi eniga att anlita.

10.

Nästa möte:
Nästa möte är den 24 april kl 19.00

Vid protokollet:

Justeras:

Carola Håkansson
Tf Sekr.

Annette Persson
Ordf.

