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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2010:4
Möte via Skype 10-04-21
Närvarande;
Göran Åkesson
Maj Flodin
Gunnel Karlsson
Maria Nyström
Sofia Dunder
Anmält förhinder;
Eva Brunström
Ingegerd Kilarne Holm
Johanna Lilja Frimodig
Åsa Svensson
Ej anmält förhinder;
Maria Gustafsson
Karin Johnsson

________________________________
Ordf. Göran Åkesson
________________________________
Justerare, v. ordf. Maj Flodin

________________________________
Protokollförare, ledamot Maria Nyström

§1. Mötet öppnade
Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson
§2. Val av protokollförare
Maria Nyström valdes till protokollförare
§3. Val av justerare
Maj Flodin valdes till justerare jämte ordförande
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll har inkommit till Maj, har ännu inte redigerats och blivit
påskrivet. Maria Nyström skall skriva om protokollet för all formalia skall finnas med.
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Hon kommer även att skicka ut en mall på ett protokoll så att alla kan föra protokoll i
framtiden.
§6. Inkommande/Utgående skrivelser
a)
b)
c)
d)

Inkommande SKK/Uppdaterade Stadgar info på SKK hemsida
Inkommande nya regler för Viltspårschampionat.
Inkommande artikel till Klubbtidning/Avelshanar SKK
Inkommande angående rakning av morrhår/SKK – kommer att publiceras på DPklubben hemsida
e) Inkommande Årsmötesprotokoll SSPK/Fullmäktige. Information om Arla Albin
fond, klubben kan söka pengar från denna fond.
§7. Rapporter/Informationsärenden
a) Raskompendiet/Domarkonferensen
Ordväxling har skett med den arbetsgrupp som var tillsatt. Möte skedde den
100408 via telefon och fick fram en bra diskussion och fick ett annat stuk på
kompendiet. Nytt förslag kom fram men har inte kommit styrelsen tillhanda.
b) Hälsoenkäten
194 st. har inkommit och kommer att vidarebefordras till Maria Nyström och Karin
Johnsson så de kan slutföra RAS-arbetet.
c) Rasspecialen
Har ännu inte en plats att hålla till på. Arbetsgruppen letar en plats i
Stockholmsområdet, jobbar vidare för att hitta en bra plats.
d) Information/Rasklubbsmöte med SSPK
Maj träffade SSPK med delegater, 0-tolerans för funktionärer som verkar för
klubbarna för att undvika smutskastning.
Underhåll av medlemmar – intresse av att SSPK-medlemmar vill träffas och ha
trevligt har inkommit. Ansvar för dessa aktiviteter är ännu inte bestämt.
Kvitton som skall redovisas till SSPK skall redovisas senast den 31 december till
SSPK.
Trevligt möte och gemenskap tillsammans med SSPK.
e) SSPK/Protokoll/Klubbrapporter
Samtliga protokoll skall redovisas till SSPK samt klubbrapport varje månad. De vill
få full insyn i våra verksamheter. Arbetsbeskrivning kommer senare från SSPK.
Bidrag från SSPK till Hundsport julnummer kan fås på 2000:- när SSPK logga finns
med, DP tycker att alla SSPK’s klubbar skall fått denna information.
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§8. Ekonomi
Just nu finns ca 8 700:- i kassan.
§9. Inköp av Comviq Kompis SMS/Kort
Förslag har inkommit att vi skall köpa in dessa kontaktkort för att kunna skicka ut
direktinformation till våra medlemmar. 3 st. kort som kostar 195: -/st och innehåller
3000 st. SMS vardera. Styrelsen bestämde att vi köper in dessa kort och prövar.
§10. Valphänvisningsregler
a) Plusmeriter/Det högsta
Bästa svenska merit skall alltid visas. Därefter kan övriga plusmeriter från övriga
länder skrivas in om de kan styrkas. Kan EJ vara en titel som SKK inte godkänt.
b) Meriter/Det som finns på Hunddata
Bästa svenska merit som finns på hunddata skall redovisas i plusmeriter.
c) Skall Korning jämställas med en 2:a på utställning?
Hund som har godkänt MT och tilldelats titeln KORAD kan tillgodoräkna sig
utställningsresultatet (2:a pris) som krävs för att få valp- och
täckhundhänvisning.
Skulle detta missbrukas äger klubben rätt att ta bort den dispensen.
d) Utlandsägda Hanar skall dessa få Dispens/resultat ej ögon & patella?
Önskar närmare info av vederbörande
§11. Valphänvisningens fungerande
Valphänvisarna har fått in en rutin och tycker allt fungerar bra.
§12. Web
Webbmaster önskar få hjälp med hemsidan. Söker hjälp på hemsidan bland våra
medlemmar.
§13. Notisbladet
Maria G har inte åtagit sina uppgifter till notisbladet, styrelsen måste jobba fram ett
förslag till nästa nummer. Maj tar emot material till nästa nummer (3 sidor att fylla).
Presentation av styrelsen önskas. Hela styrelsen kommer att mailas.
§ 14. Hemuppgift - Hemsidan det fattas fortfarande en del info
Information fattas på en del filkar på hemsidan, Maj specificerar i ett mail till hela
styrelsen.
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§ 15. Nästa möte
Måndag 2010-05-10 kl. 19.30

§16. Övriga frågor
a) Ny eventuell sponsor kontaktas , Arrak Outdoor – Fritidskläder till rasspecialen
samt under nästa års aktiviteter.
b) Styrelsen har godkänt en övrig utgift.

§ 17. Mötets avslutande
Ordförande tackade de som deltagit under kvällens möte!

