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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2010:3
Möte via Skype 2010-03-29
Närvarande ;
Göran Åkesson Ordförande
Maj Flodin Vice ordförande
Helen Andersson
Eva Brunström
Gunnel Karlsson
Ingegerd Kilarne Holm
Sofia Dunder
Åsa Svensson
Maria Nyström
Anmält förhinder;
?
Ej anmält förhinder;
?

________________________________
Protokollförare/suppleant Johanna Lilja Frimodig

________________________________
Justerare, ordförande Göran Åkesson

________________________________
Justerare, suppleant Sofia Dunder

§1. Mötet öppnade
Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson
§2. Val av protokollförare
Johanna Lilja Frimodig valdes till protokollförare
§3. Val av justerare
Sofia Dunder valdes till justerare jämte ordförande
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll
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a) Maj kontaktar ordförande för årsmötet denne tillfrågas om protokoll kan
göras, då det är svårt att få kontakt med Maria G.
b) Punkt 12 kommer att avvaktas med
Punkt 14 tittar på kommitté tills nästa möte
Punkt 15 uppdrag kommer allteftersom
c) Se 5 a

§6. Inkommande/Utgående skrivelser
a) Brev till SSPK för att säkerhetsställa att information kommer ut till oss på
DP klubben.
b) SSPK meddelar att anteckningar görs och vidarebefordras till klubbarna.
c) Justerade protokoll från SSPK 2 stycken . Styrelsemöte 13 mars Stuvsta
och 17 mars via telefon.
d) Möte rasringarna den 2010-04-18 . Vice ordförande Maj åker då Ordförande
Göran ej kan närvara.
e) Inbjudan till utställningsseminarium vidarebefordras till
utställningskommitté, där någon ur den kommer att delta.
f) Rapportering till SKK av nya styrelser är klart.
g) Johanna Lilja Frimodig och Helen Andersson är nu webbansvariga.
h) Vår ståndpunkt i vargfrågan är att vi följer SKK:s rekommendationer
i) Medlem har inkommit med frågor angående domarbedömning. Ordförande
Göran svarar på detta.
j) Anmälan för intresse till avelskommittén har inkommit från Agneta ????.
Göran svarar att avelskommitté frågan kommer att tas upp, och att vi hör av
oss när det är aktuellt.
Vid nästa möte diskuteras avelskommittén.
Helen Andersson och Maria Nyström tillkommer mötet.
§7. Rapporter
a) Medlemsavgifter inkommit 4735: Saldo: minus 2266: -
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b) Utställningskommitté rapporterar att allt är i princip klart inför utställning.
Platser diskuteras inför kommande utställningar. September blir planering
inför nästa års inofficiella utställning.
c) Det har kommit in 136 i fyllda hälsoenkäter.
Ingegerd samlar mail adresser till uppfödare för att skicka länk till
hälsoenkäten, och be uppfödarna vidarebefordra till valpköparna.
Helen undersöker prisuppgifter för att skicka ut sms på samma sätt som mail.
Styrelsen överens om att enkäten bör ligga ute i minst 3-4 veckor till.
En blänkare om enkäten kommer också ut i Notisbladet.
Sammanställningen av enkäten kommer att skickas ut till samtliga i styrelsen.
d) Ändring av valphänvisning görs för att förtydliggöra att undersökningarna
som rekommenderas gäller föräldradjuren.





Fler frågor tas upp nästa möte.

§8. Raskompendiet
Styrelsen är enig att Dvärgpinscher klubben inte kan stå bakom det befintliga
raskompendiet.
Göran och Maj får förtroendet att framföra styrelsens åsikter i skrivelse till
SSPK´s ordförande. Styrelsen röstar för att Göran påbörjar arbetet för att
förbättra kompendiet med tydligare och mer kommentarer, fler
jämförelsebilder och källor på historik bland annat. Eva,
Ingegerd och Helen hjälper Göran med detta.
Sofia Dunder avviker från mötet.
§9. Hemsidan
Åsikter och eventuella åtgärder angående hemsidan bordlägges till nästa möte
där det kommer på en egen punkt.
§10. Önskemål till styrelsen
Efter förfrågan har Carola beslutat att stanna på sitt uppdrag med önskemålet
att styrelsen respekterar om hon måste tacka nej vid något uppdrag.
Notisbladet är under arbete.
§11. Nästa möte
2010-04-20 via Skype kl. 19.30
§12. Mötets avslutande

4/3
Ordförande tacka de som deltagit under kvällens möte!

