
 
 

 
Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte 2007-10-08 
 

 
Närvarande: Annette Persson, Anders Hammarqvist, Tim Berggren, Karin Larsson  
Kersin Bergström och Annika Ottosson 
Frånvarande: Kerstin Löndahl, Gunnel Karlsson och Fredrika Johansson  

 
 
§ 47  Mötets öppnande 
         Ordförande Annette Persson hälsade alla välkomna. 
 

§ 48  Framställan från valberedningen om att få delta på detta möte 
         Styrelsen avslog med rösterna 1 JA och 5 NEJ 
 
§ 49 Justerare & Mötessekreterare 
        Tim Berggren valdes till justerare och Kerstin Bergström till mötessekreterare 
 
§ 50  Godkännande av dagordningen 
 Den godkändes som den var 
 
§ 51  Föregående protokoll 
         Justerade och klara var protokoll per 2007-08-06 och extra mötet 2007-09-05 
 
§ 52  Uppdragslista 
         Annette Persson är ännu inte färdig med färger på hemsidan och kommer överlåta detta  
 till efterkommande webmaster då Annette avsagt sig detta fr o m årsmötet 2008. 
 
§ 53  Inkomna skrivelser 
 SSPK – Protokoll 
 SKK – Sprida budskapet WW-08, Inbjudan grundutbildning för avelsråd 6-7/10,  
 Ang artiklar om dopning till rasklubbstidningar 
 VÄKK – Vill ha in namn på kontaktperson i väst 
 Dogman/ Pro Plan – På mail en överenskommelse ang sponsring 2008 
 SMÖKK – Bokningsbekräftelse av deras konferenslokal den 18/11 
 Vår valberedningen – Framställan att få vara med på detta styrelsemöte 
 Rapporter från våra – Tävlings-, Mental- och Avelskommittéer samt Valphänvisarna  
 
§ 54  Utgående skrivelser 
 Till valberedningen ang styrelsens närvaro samt mandatperioder i styrelsen inför 2008 
 Till valberedningen ang framställan att få delta på detta möte 
 
§ 55 Rapporter 
        Ekonomi 
        Dvärgpinscherklubben har idag ca 79 – 80 000:- på kontot   
     



        Utställningskommittén 
        Bankerydspinnen har 127 anmälda hundar och allt arrangemang är klart. 
        Domare klara till Ölandspinnen 2008. 
 Kerstin B. har ordnat 2 ringsekreterare till vår circuitutställning i samband med WW-08. 
 
        Tävlingskommittén 
        Lydnadslägret 28-30/9 blev ett mycket uppskattat arrangemang. 
        Nytt arrangemang är under bearbetning till april 2008 men då i Varalöv 
 
       Mentalkommittén 
       Vårt MH i Södertälje den 26/8 ställdes in då det endast var 1 anmäld hund. 
  Kommittén vill ha en intresseanmälningslänk för MH 2008 på hemsidan 
       
  PR/Infokommittén 
       Kerstin Bergström har fler sponsorer till 2008 än vi haft 2007 
 
       Avelskommittén 
  Materialet som efterfrågades i förra protokollet har kommit Britzyk tillhanda 
  Valpenkäten är uppfödare dåliga på att skicka in de som gjort det har fått Tack på hemsidan 
  Täckhundslistan är på gång. Styrelsen biföll till att Britzyk får inloggningsuppgifter till 
  hemsidan för att kommittén själv ska sköta den + avelssidan. Annette skickar detta. 
  Kommittén gav kritik till Annette och Kerstin för att de gått över huvudet på kommittén 

när de ordnat en patellaföreläsning den 18/11 i Lenhovda. Styrelsen beslutade att bjuda på 
kaffe med dopp och att föreläsning ska vara gratis för våra medlemmar, övriga betalar 50:-. 
Annette lägger ut information på hemsidan. 

   
       Valphänvisningen 
       23 hänvisade kullar, 14 mailkontakter med valpköpare 9 per telefon, 3 omplaceringar. 
 
§ 56  Årsmöte 2008 
       Styrelsen beslutade att förlägga även detta årsmöte till Huskvarna den 3 februari 2008 
        
§ 57  Nästa möte 
        Den 3/12-07 kl 19,00 
 
§ 58  Mötet avslutas 
        Ordförande Annette Persson tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras          Justeras 
 
 
 
 
Kerstin Bergström  Annette Persson          Tim Berggren 
    Ordf.   


