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Paragraferna 24 - 45 

Närvarande 
Ordinarie  Anders Hammarqvist, ordförande 
  Karin Larsson, vice ordförande 
  Annika Ottosson, sekreterare 
  Gunnel Karlsson, kassör 
  Tim Berggren 

Kristina Eriksson 
  Maria Larsson 
Suppleanter  Jessica Broberg 
  Ingela Pettersson 
  Jenny Källman 
 
anmält förhinder Hanna Schnackenburg 
 
 
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………....................... 
protokollförare/ordförande   justeras 
Anders Hammarqvist   Tim Berggren 

 
 
§ 24 
Mötets öppnande 
 
Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till första mötet med den nyvalda 
styrelsen! Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra. Det visade sig att alla hade 
olika intresseområden och skiftande erfarenhet av styrelsearbete, men förenande för alla var 
det brinnande intresset för Dvärgpinscher. Hela styrelsen ser fram emot årets uppgifter! 
 
§ 25 
Fastställande av dagordningen 
 
Styrelsen beslutar 
att fastställa dagordningen enligt förslag. 
 
§ 26 
Protokollförare vid mötet 
 
Styrelsen beslutar 
att utse Anders Hammarqvist till protokollförare vid mötet. 
 
§ 27 
Protokolljusterare 
 
Styrelsen beslutar 
att utse Tim Berggren till protokolljusterare. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Konstituerande styrelsemöte 
Huskvarna den 3 februari 2008 

sida 2 

Dvärgpinscherklubben 

 
§ 28 
Tystnadsplikt 
 
Styrelsen gick igenom vad tystnadsplikten innebär och hur viktigt det är att denna hålls! 
 
§ 29 
Dvärgpinscherklubbens Stadgar och Policy 
 
Dvärgpinscherklubbens stadgar och policy delades ut till styrelsemedlemmarna. 
Dessa stadgar och denna policy skall hållas.  
Detta är viktigt och gäller alla som har uppdrag för Dvärgpinscherklubben! 
 
§ 30 
Konstituering av styrelsen 
 
Styrelsen beslutar 
att utse Karin Larsson till Vice ordförande. 
att utse Annika Ottosson till Sekreterare. 
att utse Gunnel Karlsson till Kassör. 
att utse ett Verkställande utskott, VU, bestående av: 

 ordförande Anders Hammarqvist 
 vice ordförande Karin Larsson 
 sekreterare Annika Ottosson 
 kassör Gunnel Karlsson 

 
Styrelsen har således nedanstående sammansättning: 

Ordförande Anders Hammarqvist 
Vice ordförande Karin Larsson 
Sekreterare Annika Ottosson 
Kassör  Gunnel Karlsson 
Ledamot  Tim Berggren 
Ledamot  Kristina Eriksson 
Ledamot  Maria Larsson 
Suppleant Jessica Broberg 
Suppleant Ingela Pettersson 
Suppleant Hanna Schnackenburg 
Suppleant Jenny Källman 

 
Ovanstående paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
§ 31 
Firmatecknare för Bankgiro 
 
Styrelsen beslutar 
att utse var och en för sig kassör Gunnel Karlsson och  
 ordförande Anders Hammarqvist till firmatecknare för 

Dvärgpinscherklubbens Bankgiro 51 02 – 56 25. 
 
Ovanstående paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 32 
Officiell postadress för Dvärgpinscherklubben 
 
Styrelsen beslutar 
att Dvärgpinscherklubbens postadress skall vara:  

Dvärgpinscherklubben,  Saleby Asplunden,  531 93  Lidköping 
 
§ 33 
Firmatecknare för värdepost 
 
Styrelsen beslutar 
att utse var och en för sig Gunnel Karlsson, Annika Ottosson,  

Karin Larsson och Anders Hammarqvist till firmatecknare för  
Dvärgpinscherklubbens värdepost. 

 
Ovanstående paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
§ 34 
Sammankallande i kommittéer 
 
Styrelsen beslutar 
att till sammankallande i Avelskommittén, AK, utse Kristina Eriksson. 
att till sammankallande i Mentalkommittén , MK utse Anders Hammarqvist. 
att till sammankallande i PR-Info - kommittén, PR, utse Kerstin Bergström. 
att till sammankallande i Tävlingskommittén,TK, utse Karin Larsson. 
att till sammankallande för Valphänvisningen utse Ingela Pettersson. 
att bordlägga val av sammankallande i Utställningskommittén, UK, till nästa 

styrelsemöte.  
att Karin Larsson skall kontakta Chris Robrandt angående UK. 
 
§ 35 
Sammanträdesdagar 
 
Styrelsen beslutar 
att nästa styrelsemöte skall hållas den 13 februari 2008, kl.19.00. 
att bordlägga val av årets sammanträdesdagar till nästa möte. 
  
§ 36 
Delegater på SSPKs Fullmäktige 
 
Styrelsen beslutar 
att representera Dvärgpinscherklubben på SSPKs Fullmäktigemöte 

den 29 mars 2008 skall följande delegater: 
Kristina Eriksson 
Anders Hammarqvist 
Karin Larsson 
Tim Berggren, suppleant 
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§ 37 
SSPKs Fullmäktige 
 
Samtliga handlingar till SSPKs Fullmäktige finns ännu ej tillgängliga. 
 
Styrelsen beslutar 
att bordlägga genomgång av Fullmäktigehandlingar till nästa styrelsemöte. 
 
§ 38 
Hemsidan 
 
Styrelsen beslutar 
att tillfråga Annette Persson att även fortsättningsvis vara webmaster för 

Dvärgpinscherklubbens hemsida, då denna uppgift har skötts på ett 
utmärkt sätt. 

 
§ 39 
Notisbladet 
 
Styrelsen beslutar 
att bordlägga val av redaktör för Dvärgpinscherklubben i SSPKs tidning 

Notisbladet till nästa styrelsemöte. 
att Anders Hammarqvist skriver en artikel till kommande nummer av 

Notisbladet. 
 
§ 40 
Arbetsgrupp för Mentalpris 
 
Styrelsen beslutar 
att MK skall arbeta fram och presentera ett förslag på revidering av regler för 

Mentalpriset Årets mentaluppfödare. 
 
§ 41 
Uppdrag från Årsmötet 
 
Årsmötet beslutade att valphänvisningens B-lista skall upphöra. Inga kullar finns på denna 
för närvarande och därmed kan B-listan upphöra med omedelbar verkan. 
 
§ 42 
Hänskjutet ärende från föregående styrelse 
 
Ett medlems- och prisutmärkelseärende sedan år 2006/2007 har återigen blivit aktuellt. 
 
Styrelsen beslutar 
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. 
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§ 43 
Uppdragslista  
 
Uppdragslista 

- Sammankallande i kommittéerna skall inkomma med förslag på 
kommittémedlemmar. 
- Sammankallande i kommittéerna skall, i förekommande fall, begära samtliga 
kommittéhandlingar från tidigare kommittésammankallande. 
- Kommittéer skall alltid lämna skriftlig rapport till styrelsens sammanträden. 
Rapporter skall mejlas till sekreteraren och ordföranden senast tre dagar före 
varje sammanträde.  
Även eventuellt ”inget att rapportera” skall rapporteras skriftligen. 
- Alla styrelse- och kommittémedlemmar skall läsa Dvärgpinscherklubbens 
stadga och policy. 

 
§ 44 
Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 13 februari 2008, kl.19.00. 
Ordförande börjar ”ringkedjan” med att ringa till vice ordförande som i sin tur ringer till 
sekreteraren som ringer till kassören o.s.v. Turordning enligt styrelseförteckning, se § 30. 
 
§ 45 
Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen för visat intresse och engagemang för 
Dvärgpinscherklubben! 
 


