Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte 2008-01-14
Närvarande: Annette Persson, Anders Hammarqvist, Gunnel Karlsson, Karin Larsson, Kerstin
Bergström och Annika Ottosson
Frånvarande: Kerstin Löndal, Tim Berggren och Fredrika Johansson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Annette Persson hälsade alla välkomna.

§2

Justerare & Mötessekreterare
Gunnel Karlsson valdes till justerare och Kerstin Bergström till mötessekreterare

§3

Godkännande av dagordningen
Den godkändes som den var

§4

Föregående protokoll
Protokoll per den 3/12-07 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna

§5

Uppdragslista
Inget denna gång

§6

Inkomna skrivelser
Linn Dahlberg – Avsagt sig som kontaktperson i Umeå
SSPK – Förslag på statuter för SSPK:s förtjänsttecken och Uppfödarmedaljer. Vi biföll båda dessa
förslag
SSPK – Protokoll 071110
SSPK – SKK om instruktioner för domare om mätning av mankhöjd & Kurs från kompetenscentrum
ang ögonhälsa hos hund & katt
Chris Robrandt – Ang Circuitutställningen och hennes åtagande

§7

Utgående skrivelser
SSPK – Vårt nomineringsförslag på erhållande av Förtjänsttecken i Silver
SSPK - Meddelat att Malin Gabrielsson ingår i arbetsgruppen till domarkonferensen 2010 samt att
domare Margareta Skogsberg har tackat ja till att presentera vår ras där.

§8

Rapporter
Ekonomi
Dvärgpinscherklubben har 2007 gjort en vinst på kr 23 215,50
Utställningskommittén
Ingen rapport
Tävlingskommittén
Den 12 april är det bokat och klart att KM blir på Hundkompetens bana i Helsingborg.
Mer om detta kommer att annonseras ut på hemsidan när det närmar sig i tid.

Mentalkommittén
Inget nytt
PR/Infokommittén
Kerstin har ordnat 10 sponsorer för 2008.
Avelskommittén
Ingen rapport
Valphänvisningen
Inget nytt
§9

Priser till Årets Hundtävlingen
Styrelsen beslutade följande:
Alla deltagare får Diplom, Annette ordnar det.
1:a platserna får en Rosett, Gunnel ordnar det.
1:a platserna får en Större pokal och de som erövrat övriga titlar såsom ex Årets svart/röda
tikvalp, Årets import etc etc får mindre pokaler, Annette ordnar detta.

§ 10 Årsmöte
Vi gick igenom Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan och allt är i ordning inför årsmötet.
Valberedningens förslag saknas ännu men Annette kontaktar dem för att få in förslaget till den
19/1 då alla papper ska ut på hemsidan den 20/1.
§ 11 Motioner
Motion 1 från Tommy Hedman – Styrelsen avstyrker
Motion 2 från Tommy Hedman – Styrelsen avstyrker
Motion 3 från Avelskommittén – Styrelsen avstyrker
§ 12 Nästa möte
Den 3/2-08 kl. 10,30 i Huskvarna i årsmöteslokalen
§ 13 Mötet avslutas
Ordförande Annette Persson tackade alla och avslutade mötet.
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