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       Sammanträdesprotokoll Nr 9   
       Telefonmöte 17 December 2009 
         
             
 
 
Närvarande: 
Ordinarie  Maj Flodin, Ordförande 
   Heidi Westman Sekreterare 
   Ingegerd Kilarne-Holm Ledmot 
   Sara Hjälm Ledamot  
    
      
    
Suppleanter  Carola Håkansson  
   Jenny Kjellman 
 
    
Anmält förhinder Maria Nyström, Vice Ordförande 
   Claes Hedberg Suppleant 
 
Ej anmält förhinder: Maria Gustafsson 
   Madeleine Ehlers 
    
    
.................................................. 
Heidi Westman 
 
 
 
Justeraras/Ordförande   Justeras/Ledamot 
 
............................................ . .............................................. 
Maj Flodin     Sara Hjälm 
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§ 1. Mötet öppnas. 
 
§ 2. Heidi Westman väljs till sekreterare 
 
§ 3. Sara Hjälm väljs till protokolljusterare jämte Ordförande 
 
§ 4. Dagordningen godkändes  
   
        
§ 5.  Föregående protokoll  
        Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 6    Inkommande/utgående skrivelser 
 
   6.a  Maj informerar om att hon fått en hälsning från Claes Hedberg. 
 
   6.b  Maj informerar om att det inkommit en intresseanmälan från Monica Åhrman som 
 anmäler sig till att arbeta med och inom Mentalkommittén.  
 Dettä är vidarebefordrat till Sara Hjälm som uppdras att kontakta M Åhrman. 
 
   6.c  Maj informerar om att det kommit en julhälsning från SSPK. 
 
   6.d  Maj informerar om att hon kommer att skicka en förfrågan till SSPK ang att få tillgång 
         till Gun Kristenssons närvaro på kommande årsmötet. 
 
§.7 Rapporter 
   7.a Hund 2009 
           Man informerar om att rasmontern på Älvsjömässan och Hund2009 var välbesökt. 
 Ett Stort Tack riktas från styrelsen till Chris och Lena Robrandt som iordningställde den  
 fina rasmontern, samt till de som var med och bemannade – personer och hundar – 
 som på ett ypperligt sätt representerade vår klubb och ras. 
 
§ 8 Uppföljning av uppdragslista  
   8.a Valphänvisningen 
           Valphänvisningen får i uppdrag att skicka ut förfrågan om gåvomedlemskap till alla 
 uppfödare som haft kullar hänvisade på dpklubbens hemsida. 
 Utskicket ska gå ut tillsammans med ett brev. 
 En påminnelse på utskicket bör göras senast 15/1. 
 Valphänvisarna ska vidareförmedla inkomna uppgifter till Helen A senaste 31/1-2010 för  
 sammanställning. 
 
   8.b Skrivelser Hemsidan 
 Se § 8.c – 8.f nedan. 
 
   8.c  MH/MT - Korning 
           Sara H kontaktar och använder Maria N som bollplank samt  för att gemensamt arbeta 
 fram denna text. 
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    8.d Årets Hundtävlingar 
           Gunnel K tillsammans med Carola H ansvarar för att denna text kommer ut på 
 hemsidan snarast möjligt. 
    
    8.e  Aktiv Hund 
  Textförslag klart och utskickat till styrelsen för kommentarer och synpunkter. 
   
    8.f Företroendevald 
 Maj ansvarg för framtagande av text till hemsidan. 
 
§.9 Uppdrag 
   9.3 Det har uppdragits till webmaster att lägga ut jul/nyårshälsning till alla 
 medlemmar på hemsidan. 
 
   9.b Uppdrag ger till samtliga styrelsemedlemmar att läsa på om stadgar och 
 motionsskrivning till kommande möte. 
 
§ 10   Övriga Frågor 
 Inga övriga frågor 
 
§ 11 Nästa möte Måndag 11 januari 2010 kl 19.30 
 
§ 12 Mötet avslutades av Ordförande som tackade alla, önskade dem en God Jul och 
 Gott Nytt År. 
  
 
 


