Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte 2008-08-12
Närvarande: Anders Hammarqvist, Annika Ottosson, Gunnel Karlsson, Kristina Eriksson, Tim
Berggren, Jessica Broberg, Ingela Pettersson
Anmält förhinder: Maria Larsson, Hanna Schnackenburg, Jenny Kjellman
§121 Mötets öppnande
Anders Hammarqvist hälsade alla välkomna.
§122 Val av protokollförare vid mötet
Annika Ottosson valdes till protokollförare på mötet.
§123 Val av protokolljusterare
Gunnel Karlsson valdes till protokolljusterare.
§124 Fastställande av dagordning
Då det ingen fanns beslutades att använda ett standardprotokoll.
§125 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
§126 Inkomna skrivelser
Nedanstående brev har inkommit:
”Hej
Är ni intresserade av en artikel/insändare om hur man kan värma upp sin hund innan
aktivitet för att inte riskera skador?
Jag är författare till boken Hundmassage och stretching som finns på bl.a www.canis.se.
Boken finns även utgiven i England, Frankrike, Norge och 2009 i Italien.
Ämnet är mycket intressant och jag hoppas att det uppmärksammas lika mycket i
Sverige som i andra länder.
Jag har en färdig artikel/insändare till er medlemstidning/hemsida, hör av er så
skickar jag den!!
Mvh
Jörn Oleby”
Annika Ottosson skickar en förfrågan om det är en reklamartikel eller informationsartikel.
§127 Ekonomi
DP-klubben har gjort en vinst första halvåret på 31 000 kr. Klubben har god ekonomi och vi
väntar på fakturor från SKK för kostnader i samband med WDS.

§128 Rapporter
Avelskommittén: Kristina Eriksson undersöker om det finns någon programmerare som kan
göra ett bra program till enkäten. Hon hör även med SKK angående hundägarregistret om ägare
till dvärgpinscher. Hon tar även fram en blankett om DP-sjukdomar och skickar ut till landets
veterinärer.
Mentalkommittén: Arbetet fortsätter enligt planerna.
PR-/Infokommittén: Lokalombuden kan läggas över på SSPK så vi sammanlänkar våra och
deras ombud så att det blir ett samarbete.
Vi har en ny webmaster, Mikaela Wennerberg, och välkomnar henne. Vi tackar samtidigt Annette
Persson för all tid och engagemang hon lagt ner på hemsidan.
En person har visat intresse för att bli redaktör, vi väntar på vidare besked.
Tävlingskommittén: Inget nytt att rapportera.
Utställningskommittén: Inget nytt att rapportera.
Valphänvisningen: Inget nytt att rapportera.
§9129 Övriga frågor
Inga ställdes.
§130 Nästa möte
080915 kl. 20.00
§131 Mötets avslutande
Anders Hammarqvist tackade alla deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet
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Annika Ottosson
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Gunnel Karlsson

