
    Sid ½ 
 
 
 

Styrelsemöte Dvärgpinscherklubben 
Mötesprotokoll 3, 2009-09-15 

 
Närvarande: Maj Flodin, Maria Nyström, Ingegerd Kilarne -Holm, Gunnel Karlsson, Carola 
Håkansson, Sara Hjälm, Jenny Kjellman 
Anmält förhinder: Heidi Westman, Maria Gustafsson, Madeleine Ehlers 
Ej närvarande: Claes Hedberg 
 

§ 1. Mötet öppnas. 
 
§ 2. Carola Håkansson väljs till sekreterare 

 
§ 3. Maria Nyström väljs till protokoll justerare jämte ordförande 
 
§ 4. Dagordningen godkännes med tillägg punkt 8b. 
 
§ 5. Föregående protokoll är utskrivet och under justering 
 
§ 6. Vi antar det angivna förslaget på protokoll/paragrafnumreringen. 
 
§ 7. Inkomna Skrivelser: 
A) Dvärgpinscherklubben tackar Ja till SKK’s inbjudan att deltaga på rastorget på 
Älvsjömässan dec 2009. 
B) Chris åtar sig monteransvar på Hund 2009, med Maria G som hjälp och 
deltagande på möten med de övriga rasklubbarna. 
 De ska ansvara för att montern är bemannad  i 2 dagar och för att reklammaterial 
finns på plats för vår ras och klubb. 
C) Vi tackar ja till att ha en monter ihop med SSPK och de andra raserna i vår klubb. 
D) Nytt dokumenterat beslut till att demodexgruppen (Helen, Magdalena, Carola) kan 
påbörja arbetet. Samt att hälsoenkäten ska utformas och publiceras. 
E) Helen är vald till Dvärgpinscherklubbens medlems kontaktperson. 
 

 
§ 8. Rapporter: 
A) Avelskommittén, inget att rapportera. 
B) Valphänvisningskommittén, arbetet fortsätter. 
C) Utställningskommittén, vi har tagit del av inventarielistan. 
D) Ekonomi, Gunnel har betalat ut 4000kr till Heidi Westman som ska vara till 
arbetsmaterial. 
Maj tar åter ny kontakt med Maria Larsson ang balansrapporten som måste lämnas 
till den nya styrelsen. 
 



 
§ 9. Tävlingskommittén / mentalkommittén, Maria N tar kontakt med 
tävlingskommittén och hör vem som vill vara kvar och arbeta. 
Sara H är intresserad av mentalkommittén, lägga ut blänkare på klubbens hemsida 
om fler intresserade av mentalkommittén. 
 

 
§ 10. Ansvarig för lokalombuden, bordlagt tills nästa möte. 
 

 
§ 11. Text till hemsidan/gästboken mm, texten godkännes med ändring att uppfödare 
som är med i uppfödar registret har även möjlighet att få vara med på länksidan på 
klubbens hemsida. 
 

 
§ 12. Övriga frågor: 
Förslag på aktivitets anslagstavla för kommande aktiviteter. 
Se över rutiner för Hälsodata (Ögon, knä, HD, AD) 
Ang hemsidan, Maj kontaktar webmaster. 
 

 
§ 13. Nästa möte 30/9 kl 19.30. Se även bif möteskalender. 
 

 
§ 14.  Maj tackar och avslutar mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet: Carola Håkansson 
 
 
 
Justeringsman: Maria Nyström  
 
 
 
Ordförande: Maj Flodin   


