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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2011: 9
Möte via Skype 2011-10-24
Närvarande;
Göran Åkesson, ordförande
Maj Flodin, v. ordförande
Cathrine Eklöf, ledamot
Sofia Dunder, ledamot
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot
Catharina Palmqvist, suppleant
Ann-Charlotte Ling, suppleant
Ej närvarande;
Gunnel Karlsson, kassör
Eva Brunström, ledamot
Zuzan Hagelin, suppleant
Andreas Olsson, suppleant

Protokollförare/Suppleant
________________________________
Lotta Ling

Justerare/Ordförande
________________________________
Göran Åkesson

Justerare/Suppleant
________________________________
Catharina Palmqvist

§1. Mötet öppnade
Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av protokollförare
Lotta Ling valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Catharina Palmqvist valdes till justerare jämte ordförande.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Protokoll 8 lades till handlingarna.
§6. Inkommande/utgående skrivelser
a. Förfrågan om medlemskap
Catharina har svarat på detta
b. Förfrågan vart kopia på MH skickas
Maj har svarat på detta
c. Förfrågan angående årsmötet
Maj har svarat på detta
d. Ut skrivelse angående Adventure Dog Conference till SSPK/Rasringarna
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Svar från SSPK - Ja
e. Inkommande från SSPK, Fullmäktige 25: mars 2012
f. Inkommande från Jenny Hedin, Månadens trix på DP-klubben?
Styrelsen tycker att detta är en mycket bra idé!
§7. Rapporter
a. Ekonomi
b. Utställnings kommittén
c. Rasmonter
Monterarbete fortskrider, möte med SSPK inplanerat
d. R.A.M.
Arbetet med RAS fortskrider. Mentalitetsgruppen rapporterar att det har skett en del
förändringar i mentaliteten hos dvärgpinschern, bland annat gällande hantering och
kvarstående rädslor. 340 hundar har blivit beskrivna under 9 års tid. Resultat från 2011 är
inte med i dessa.
Avelsgruppen rapporterar om nya ögonlysningsprotokollet och diagnoser som kommer att
skrivas ut på hunddata, frågan om förklaringar till diagnoser ska skrivas ut under avelsdelen
på hemsidan.
Styrelsen vill se ett förslag och godkänna detta innan publisering.
R.A. M gruppen vill lägga ut ett frågeformulär gällande diverse frågor gällande störst kull,
äldsta hund, födelsevikter mm.
e. Mötet med SSPK
Maj och Cathrine rapporterade från mötet.
§8. Övriga Ärenden och uppdrag
a. Årsmöte och uppfödarmöte/Tid och plats
2012-02-10 Årsmöte, 2012-02-11 Uppfödarmöte
Lotta Kollar med Folkets Hus i Kallhäll.
b. Sponsor på mötena
Sponsoransvarige jobbar med detta.
c. Årets Hundtävlingar
d. Årets Hedersmedlem
e. Notisbladet/Klubbens sidor deadline SSPK 15/11
Påminnelse angående material. Vi jobbar på detta.
§9. Kurser och Föreläsningar
a. Adventure Dog Conferende 3/12 2011 2st/Kostnad SSPK
Förslag på Neta och Ingegerd.
AU kommer att diskuttera ersättning för ytterligare deltagare från styrelsen
(Sofia, Lotta och Cathrine)
b. Veterinärföreläsning om hud i Örebro/Kostnad 200: -Sofia redogör från detta.
§10. Uppdragslista!
a.R.A.M/Hemsidan avel genomgång/uppdatering info & material SKK mm.
Uppdrag till R.A.M att gå igenom dessa sidor.
b. Eva B/Protokoll till hemsidan, mm...
Maj mailar Eva i frågan..
c. Maj/Protokoll till hemsidan, mm...
Maj gör detta
§11. övriga frågor.
Inga Övriga frågor.
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§12. Skype.
Alla kollar sina inställningar.

§13. Nästa möte.
Måndag den 7/11 kl 19.30.
§13. Mötets avslutande
Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet.

