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Sammanträdesprotokoll Nr 7
Telefonmöte 26 November 2009

Närvarande:
Ordinarie

Maj Flodin Ordförande
Maria Nyström Vice Ordf.
Gunnel Karlsson Kassör
Heidi Westman Sekreterare
Ingegerd Kilarne-Holm Ledmot
Maria Gustafsson Ledamot
Sara Hjälm Ledamot

Suppleanter

Inga närvarande

Övriga:

Lina Karlsson, Valberedning

Anmält förhinder

Carola Håkansson, Suppelant
Madeleine Ehlers, Suppleant
Jenny Kjellman, Suppleant
Claes Hedberg Suppleant

Protokollförare/Sekreterare
....................................................
Heidi Westman

Justeraras/Ordförande
............................................
Maj Flodin

Justeras/Leamot
.

..............................................
Lina Karlsson
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§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Heidi Westman väljs till sekreterare
§ 3. Lina Karlsson väljs till protokolljusterare jämte ordförande
§ 4. Dagordningen godkännes
§ 5. Föregående protokoll
Protokoll 1,2, 4 och 5 ok och har skickats till webmaster för publicering på hemsidan.
Protokoll 3 och 6 hos Carola.
§ 6 Inkommande/utgående skrivelser
§ 6.a Förfrågan har inkommit via mail om vart man kan genomföra MH.
Denna är besvarad av ordförande.
§ 6.b Medlemsstatistik från SSPK
Vi har mottagit statistik från SSPK, denna statistik är skickad till Medlemsansvarig för
Dpklubben för genomgång och återkoppling till styrelsen.
§7
Rapporter
§ 7.a Ekonomi
Gunnel rapporterar att klubben har ett litet överskott i kassan – 5.655;§ 7.b Demodexgruppen
Ingen rapport
§ 7.c RAS
Maria N rapporterar att arbetet med RAS är igång och ett nytt arbetsmöte är
inplanerat.
Maria N meddelar att hon måste avvika från mötet kl 20.00
§ 7.d Hund 2009/Älvsjö – MyDog 2010
Maj informerar om att hon varit i kontakt med Chris Robrandt som meddelar att
planering inför Rasmonster på Hund2009 går enligt plan och att bemanning finns.
Ang MyDog2010 – refereras till beslut från AU-möte daterat 2009-10-15
§ 7.e Årets Hund/Årets Mentaluppfödare
Maria G har fått notis från Carola för införande i Notisbladet.
Arbetet fortsätter och uppgifter samt deltagande i Årets Hund ska vara inskickade
senast 5 jan 2010 till Carola som sammaställer resultat i samarbete med Gunnel.
§ 7.f Valphänvisningen
Maj tackar Valphänvisningen samt Ingegerd för ett bra utfört arbete i samband med
text som nu finns på hemsidan.
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§ 7.g Födda kullar/gåvomedlemskap
För att följa upp utfärdade gåvo-medlemskap för Hänvisade valpkullar 2009 får
Valphänvisarna i uppdrag att iordningställa och sända ut ett brev(email)
tillsammans med den befintliga blankett som finns för hänvisade valpkullar.
Denna blankett ska fortsättningsvis användas för uppföljning,med kopia till
medlemsansvarig.
§8

Årsmötet – Kallelse
Kallelse för publicering i Notisbladet godkändes.

§9
Dpklubbens Hemsida
§ 9.a Maj informerar om att text saknas fortfarande på vissa sidor på www.dpklubben.se
och efterlyser styrelsens hjälp med att sammanställa dessa.
Maj åtar sig att ta fram ett dokument/lista innehållande det som behöver åtgärdas.
Detta dokument skickas ut till samtliga i styrelsen senast 30/11 .
Svar förväntas från alla omgående och texterna ska vara färdiga och publicerade på
hemsidan senast 2009-12-08
§ 10

Övriga Frågor
Heidi informerar om att hon blivit kontaktad av en medlem ang träningstips.
Gunnel informerar om att hon fått samma samtal och att medlemmen fått förslag på
vem de kan kontakta.

§ 11

Nästa Möte Tisdag 8 December 2009 kl 19.30

§ 12

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

