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                       Sammanträdesprotokoll Nr 12  

Telefonmöte 9 februari 2010 
       
  
       
      
 
 
Närvarande: 
Ordinarie  Maj Flodin, Ordförande  

Maria Nyström, Vice ordf. 
                               Maria Gustafsson, Ledamot 
   Ingegerd Kilarne Holm, Ledamot  
   Jenny Kjellman, Suppleant    
   Carola Håkansson, Suppleant  
  
    
Anmält förhinder: Gunnel Karlsson, Kassör  
   Sara Hjälm, Ledamot   
  
  
                               
 
Ej anmält förhinder: Claes Hedberg, Suppleant  

Madeleine Ehlers, Suppleant 
    
    
 
 
Protokollförare/V. ordförande 
 
.................................................... 
Maria Nyström 
 
 
 
Justeraras/Ordförande   Justeras/Ledamot 
 
............................................ . .............................................. 
Maj Flodin               Maria Gustafsson 
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§ 1. Mötet öppnas. 
 
§ 2. Maria Nyström väljs till sekreterare 
 
§ 3. Maria Gustafsson väljs till protokolljusterare jämte ordförande 
 
§ 4. Dagordningen fick ett tillägg, 4b – genomgång av föregående protokoll 
  Övrigt blev den godkänd.  
        
§ 4 b. Föregående protokoll  
       Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 5.    Inkommande/utgående skrivelser 
 
   5.a   Svar från SSPK angående DP-klubbens protest för den kallelse som gick ut inför  
           deras mentalmöte. SSPK svarar att de inte anser att kallelsen skickades ut  
           felaktigt. 
 
  5.b Svar från SSPK angående Albin Arlas fond – avslag eftersom det kom in för sent,  
   demodexgruppen skickade in den för att få bidrag till sitt arbete. 
  
  5.c  Nuvarande styrelse att ge den nya styrelsen förslag på att söka bidrag igen nästa 

år. 
 
  5.d Tori Malm har kontaktat ordf. Maj om att vara lokalombud i Sollefteåområdet. 

Styrelsen tycker att det är ett mycket bra initiativ. 
 
§ 6     Godkännande av utgående skrivelse till Avelskommittén 
 En skrivelse ska till Britzyk Bell, avelskommittén utgå eftersom sammankallade  
 inte längre är medlem i DP-klubben. Skrivelsen godkändes i sin helhet. 
    
 § 7   Återbetalning och redovisning  

Före detta sekreterare, Heidi Westman har redovisat det material som blev inköpt  
medan hon satt som sekreterare samt de pengar som inte blev förbrukade. Allt är 
godkänt av DP-klubbens kassör Gunnel Karlsson. 

    
§ 8 Redovisning av vårt arbete 

Maj har författat en redogörelse över klubbens aktiviteter under tiden styrelsen 
har varit sittande. Skrivelsen godkändes med en ändring i ett namn.  

    
§ 9 Förslag till Verksamhet och Arbetsordning för tillkommande styrelse 
           Maj kommer att skriva ner vädjan till kommande styrelse för att de ska verka  
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 För de aktiviteter som anordnas under den sittande styrelsens tid och skall  
 återkomma under nästa styrelseår.   
 

Maj skriver denna skrivelse den 2010-02-10 med förslag på arbetsgång. 
 
§ 10 Övriga frågor 
 Ca 25 personer är anmälda till årsmötet. 
 
 Maj har skrivit till alla anmälda och meddelat att årsmöteshandlingarna finns på  
 DP-klubbens hemsida att skriva ut. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 Maj tackar alla som deltagit under mötet och under året som gått. 


