Protokoll fört vid Dvärgpinscher klubbens styrelsemöte 2008-03-19
Närvarande: Anders Hammarqvist, Karin Larsson, Annika Ottosson, Kristina Eriksson,
Jessica Broberg, Ingela Pettersson, Jenny Kjellman
Frånvande: Gunnel Karlsson, Tim Berggren, Maria Larsson, Hanna Schnackenburg
§67 Val av protokollförare vid mötet
Annika Ottosson valdes till protokollförare vid mötet
§68 Val av protokolljusterare
Kristina Eriksson valdes till protokolljusterare
§69 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§70 Föregående protokoll
Det finns, ej justerat av sekreterare och ordförande.
§71 Konfirmerande av VU-beslut
Logotypen är färdig.
§72 Inkomna skrivelser
Anders Hammarqvist har fått bekräftelse ang. MH.
§73 Utgående skrivelser
Karin Larsson fick avslag om hyra av bana.
§74 Ekonomi
Våra tillgångar på Bg. är 54600 kr, i kassan finns 1077 kr. Det har än så länge inte varit några
intäkter.
§75 Rapporter
Avelskommittén: Det finns funderingar på att göra en enkät om rasarbetet. Kristina ska
undersöka om vi kan få tillgång till Norska Kennelklubbens avelsdata.
Mentalkommittén: Ett MH på Saxnäs BK 12 april, Timrå BK 25 juni. Ytterligare
anmälningar på MH har inkommit. Kristina kollar med Sollefteå BK om hyra av bana och
kollar även om det går att ordna någon mat.
PR-/Infokommittén: Två kontaktpersoner har slutat, ny i Göteborg är Jennifer Fors.
Tävlingskommittén: Det är få anmälda till KM i både lydnad och agillityn. Rosetter delas ut
till de tävlande och pokal till de vinnande ekipagen. Karin och Gunnel köper in detta.
Oliver Petfood sponsrar med 15 kg foder till vinnarna. Karin Larsson och Ingela Pettersson
försöker anordna en prova-på dag i viltspår ev. i samband med Ransäter utställningen 26 juli.

Utställningskommittén: Ingen att rapportera.
Valphänvisningen: Inget att rapportera.
Hemsidan: Fungerar bra.
§76 Kontaktpersoner
Beslut togs om att tillsätta Jennifer Fors som kontaktperson i Göteborg.
§77 SSPK’s Fullmäktige
Styrelsen beslutar att godkänna SSPKs valberednings förslag på val av styrelse och
verksamhetsplanering.
Styrelsen har tagit emot handlingar från SSPK och har inget att invända.
§78 Ölandspinnen
Få anmälningar har i dagsläget inkommit. Ca 5 stycken har anmält intresse till att hjälpa till.
§79 Miniaturepinscher World Championship 2008
Karin Larsson har godkänt och skickat iväg loggan till Chris Robrandt. Anders Hammarqvist
står som ansvarig för utställningen. Anders kollar även med Annette Persson om det finns
möjlighet att göra diplom till alla deltagare.
§80 Sammanträdesdagar
Vi bordlägger till nästa möte.
§81 Uppdragslista
Avelskommittén kontaktar Norsk Kennelklubb ang. avelsdata.
Anders pratar med Annette ang. diplom till världsutställningen.
Karin kollar lokal för medlemsmöte 17 maj.
Ingela ska försöka ordna en prova-på-dag i viltspår 26 juli och även prova på att göra
anlagsprovet.
Kristina kollar med Sollefteå BK ang. MH.
§82 Övriga frågor
Beslutades att ge Carola Håkansson i uppdrag att köpa en blombukett inklusive kort till
Ingerd Hallbergs begravning som får kosta ca. 400-500 kr.
§83 Nästa möte
Nästa möte 080407. Mötet avslutades Anders tackade alla deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet
……………………………………………………..
Annika Ottosson
Justeras:
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Anders Hammarqvist/Ordförande
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Kristina Eriksson

