
 

 
Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år 2012: 2012-3 
Möte via Skype 2012-05-08 

Närvarande;  

Maj Flodin, ordförande 

Malin Gabrielsson, vice ordförande 

Ann-Charlotte Ling, sekreterare 

Gunnel Karlsson, kassör 

Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot 

Catharina Palmqvist, suppleant 

Zuzan Hagelin, suppleant 

Anmält förhinder; 

Sofia Dunder, ledamot 

Mia Holmbäck, ledamot 

Andreas Olsson, suppleant 

Anita Andersson, suppleant 

Ej anmält förhinder; 

________________________________ 

Malin Gabrielsson/vice ordförande 
________________________________    ________________________________ 

Maj Flodin / ordförande                               Gunnel Karlsson / kassör 

 

§1. Mötet öppnade 

Ordförande Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Val av protokollförare 

Malin Gabrielsson valdes till protokollförare. 

§3. Val av justerare 

Gunnel Karlsson valdes till justerare jämte ordförande. 

§4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 



§5. Föregående protokoll 

Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll är justerade och lagt till handling.  
Protokoll nr 1+2 är postade. 

§6. Skrivelser: 
a) Inkommande post från SSPK samt SKK 
b) Inkommande intresseanmälan ang hjälp med valphänvisning 
c) Svar ang hjälp med valphänvisning (6b) 
d) Utgående: Svar till medlemmar ang tidigare bordlagda ärenden. 
e) Uppfödarlistan: Uppdraget av skrivelse kvarstår för eventuella ändringar. 

§7. Rapporter: 
a) Ekonomi: Kassören/Gunnel meddelar att några anmälningsavgifter för utställning 
inkommit. 
b)Utställningskommitten:Gunnel meddelar att några anmälningar inkommit till Specialen. 
c) R.A.M: Ingegerd meddelar att arbetet med rasrevideringen pågår. 
Nytt förslag på fysiskt möte planeras. 
Nytt dokument ang patella är framtaget. Kommer att läggas ut på hemsidan. 
Nytt dokument ang ögonlysning är framtaget. Kommer att läggas ut på hemsidan. 
Nytt dokument ang fördelar gällande avel är framtaget. Kommer att läggas ut på hemsidan. 
d) Rapporter/övrigt:Inget 

§8. Bordlagda ärenden: 
a) Gälllande prisrosetter Årets Hund tävlan: 
Ordförande skickar svar till medlem. 
Statuterna för tävlingarna kommer ses över inför kommande tävlingsår. 

§9. Våra medier: 
a)  Hemsidan: Webmaster uppdaterar kontinuerligt. 
b) Facebook: Uppdateringar sker kontinuerligt. 
c) Notisbladet:Material skickas in till Notisbladet. 

§10. Uppdragslista: 
a) Kontaktlistor- färdigställda och klara. 
b)Arbetsordning av protokoll- Malin Gabrielsson får till uppdrag att göra ett policy dokument 
ang protokolls hanteringen. 

§11. Övrigt: 
Inget 

§12. Nästa möte: 
Nästa möten 4/6 samt 2/7 klockan 19.30 

§ 13. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar och tackar för dagens möte! 

 


