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Dvärgpinscherklubben

Mötesprotokoll år 2011:5
Möte via Skype 2011-06-15
Närvarande;
Göran Åkesson, ordförande
Maj Flodin, vice ordförande
Gunnel Karlsson, kassör
Ingegerd Kilarna Holm, ledamot
Cathrine Eklöf, ledamot
Zuzan Lohikari, suppleant
Ann-Charlotte Ling, suppleant
Catharina Palmqvist, suppleant
Anmält förhinder; Eva Brunström, Sofia Dunder, Andreas Olsson.

_______________________________________
Protokollförare, suppleant Catharina Palmqvist
________________________________
Justerare, kassör Gunnel Karlsson

________________________________
Justerare, ordförande Göran Åkesson

§1. Mötet öppnade
Ordförande Göran Åkesson förklarade mötet öppnat.
§2. Val av protokollförare
Catharina Palmqvist valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Gunnel Karlsson valdes till justerare jämte ordförande.
§4. Godkännande av dagordning
Tillägg under övriga frågor därefter godkändes dagordningen.
§5. Föregående protokoll och AU-möte
Justerat och klart.
§6. Protokollhantering
Alla protokoll från dags datum ska läggas ut på dvärgpinscherklubbens hemsida. Protokollen ska vara
tydliga och med de beslut och åtgärder som tagits under mötet och under respektive paragraf.
§7. Inkommande/utgående skrivelser
7a). Flera utgående svar är skickat av ordförande gällande frågor via gästboken
7b) Tack för skickad gåva till träffombuden i Göteborg
7c) Svar har utgått till de som har rådfrågat klubben.
7d) Vice ordförande har telefonkontakt med medlem gällande omplacering.
7e) Utgående skrivelser till SSPK
7f) Svar på ovanstående från kassör/SSPK. Sammanställning av medlemskap. 2011 uppdelning.
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§8. Inkommande övrigt, div från SKK.
8a) Avelsinfo
8b) Kallelse SSPKutbildning för ordförande, kassör och sekreterare slutet av januari 2012. Inbjudan
kommer inkomma till dvärgpinscherklubben.
§9. Förslag och Beslut gällande deposition för annonsering på hemsidan ang. omplacering av icke
medlem.
Styrelsen fattade beslut på sittande möte gällande deposition för annonsering.
§10. Rapporter
10a) Utställningskommittén, klubbens första officiella rasspecial är genomförd
10b) RAM, första möte den 1 juni 2011. Styrelsen fick muntlig rapportering av sammankallande i
gruppen.
10c) Ekonomi, är god. Gravyren är inte klar till SDPVpokaler
.
§11. Jubileumsår
Pinschersektionen har fått svar från SKK att klubbens start räknas från det år klubbarna delades. Således
har vår klubb 5 år i år. Något vi ev tar med till rasmontern på Stockholm Hundmässa i december.
Klubben väljer att satsa på nästa år när Mälarpinschern har 25-årsjubileum.
§12. Bordlagda ärenden
Förslag att bordlägga dessa ytterligare till augusti godkändes. Årsmöte, Uppfödarmöte och Årets hund.
§13. Övriga frågor
13a) Sommarhälsning från styrelsen på hemsidan. Lista kommer.
13b) Manusstopp på Notisbladet 1/9 -11
§14. Nästa möte
Måndagen den 16 augusti, kl. 19.30 – 21.00.
§15. Mötets avslutande
Göran önskar alla en trevlig sommar

