Styrelsemöte den 16 november 2006
Närvarande: Annette Persson, Carola Håkansson, Gunnel Karlsson och Anna Eklund
Ej anmält förhinder: Lisa Öiangen

1

Mötets öppnade
Annette hälsade alla välkomna

2

Tillfällig sekreterare
Valde vi Anna Eklund till

3

Justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Gunnel Karlsson valdes

4

Föregående protokoll
På grund av att Helena Larsson valt att avgå med omedelbar verkan så kommer hon
inte att justera föregående protokoll 14/9-06. I övrigt genomgicks protokollet och
lades till handlingarna.

5

Webmaster
Ny webmaster har Annette åtagit sig att vara då Helena avgått.

6

Mälarpinschern 2006
Synpunkter har framförts till Anna Eklund att vissa medlemmar har varit missnöjda
med kritiklappen, då domarens namn inte har framgått och har saknat underskrift.
Synpunkter som styrelsen tar till sig till 2007.

7

Årsmötet 2007
Blir på Huskvarna Hotell och Vandrarhem 2007-02-03 kl. 13.00. Klubben bjuder på
lunch kl. 11.30 till dem som föranmäler sig till Gunnel Karlsson. Mer info och
kallelse finns att läsa på hemsida och Notisbladet 4/06.

8

Inofficiell utställning på Öland 22 april 2007
Vår kontaktperson Kerstin har bokat Ölands BK till en kostnad av 800:-, domare är
också bokade. Styrelsen önskar lycka till och hoppas på bra väder.

9

Medlemsmöte i Hässleholm 18 maj, 2007
I anslutning till utställningarna är Hässleholms BK bokat av Ängelholms
kontaktperson Marianne till en kostnad av 300:-. Vi diskuterade möjligheten att ha ett
medlemsmöte för att diskutera vilka kommande aktiviteter medlemmarna vill ha.

10 Förslag till SSPK´s Förtjänsttecken och uppfödarmedalj
Då det finns stadgar, 10 års aktivt arbetande i klubben för nominerad till guld, 5 år för
silver, om hur man får dessa så var det inte svårt att nominera följande: Annette
Persson föreslås att få guld (fick silver 2001) och Carola Håkansson, Gunnel Karlsson
samt Kerstin Bergström föreslås att erhålla silver. Annette skickar förslaget till SSPK.
Uppfödarmedalj har vi ingen att föreslå detta år.
11 Inkomna skrivelser:
ak/ Inbjudan till informationsträff ang. circuitututställningen. Chris Robrandt deltar.
al/ Styrelsen har mottagit My Valgrens skrivelse för kännedom.
am/ SSPK om att SKK kommer kommer ta upp ang Patella på möte den 15/11
an/ Helena Larsson avsäger på egen begäran samtliga uppdrag i klubben som
webbmaster, utställningsansvarig samt, ledamot.
ao/ Nadja Karlsson avsagt sig uppdrag som kontaktman för Umeå, två nya
kontaktmän finns.
ap/ SSPK protokoll 060815
aq/ SSPK protokoll 060916
ar/ SKK ang noggrannheten av vad för materiel man delar ut på olika arrangemang
as/ SKK Dvärgpinschers fastställan av RAS
at/ SSPK protokoll 061018
au/ SSPK AU möte 061019
av/ SSPK Utdelade Förtjänstecken och Uppfödarmedaljer 1987 – 2005
aw/ Ang rasmontern Hund 2006, Anna E tar hand om detta
ax/ Anna Olsson ang insamling för den saknade dvärgpinschern Bimbo, Annette P
svarar att klubben länkar till Camalis kennel för mer information.
ay/ SKK Inbjudan avleskonferans 24-25 feb 2007, SSPK att bidrag med 1000 kr/
rasring (1 person). Vi föreslår att Lena Rydefjord åker och hon får anmäla sig själv.
12 Utgående skrivelser:
i/ Annette P har skickat svar till Espen.
j/ Annette P har svarat Karin Larsson att vi är possitiva till förslaget om KM i Agility.
och hoppas på att hon vill arbeta vidare på detta.
k/ Svar till Linn som numer är kontaktman i Umeå.
l/ Skickat namnet vår kontaktperson inför circuit-utst till Pia Wahlström.
m/ Skickat inbjudan till träff inför circuit till Chris R.
n/ Lena Rydefjord har skicat svar till My Wahlgren.
o/ Styrelsen har gjort en skrivelse ang dp mätningar till Notisbladet och hemsidan.

13 Rapporter:
Ekonomi: Klubben gick med 3000 kr i vinst vid Mälarpinschern.
Dvärgpinscherklubbens nya konto är: bankgiro 5102-5625.
Totalt har klubben ca 41000:- på kontot.
Domare är bokad till Mälarpinschern 2007 vi väntar bara på att VDH ska säga sitt.
Hemsidan har fått bra respons.
Inofficiella utställningen i Bankeryd gick med 8700 kr i vinst.
MH kommittén har utbildning på gång.
Avelsråd/Valphänvisning har en enkät på gång.
Rasmontern HUND-06. Många har anmält sig som frivillig till att representera
dpklubben i rasmontern, styrelsen tackar medlemmarna.
KM i Agility, ev. Jönköping i maj 2007
14 Övriga frågor:
Chris Robrants har en förfrågan efter pennor med tryck. Styrelsen avvaktar med detta.
15 Nästa möte:
8 januari 2007 kl. 19.00 på telefon
16 Avslutning:
Annette Tackar alla och önskar en trevlig kväll
Vid protokollet
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