
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2019:08 
Möte via telefon: 2019-08-06 
 
Närvarande: Anna Clevesjö (ordförande), Ingela Pettersson (ledamot), Sofie Bågenmark 
(suppleant), Sabina Andersson (kassör) Elisabeth Wahlström (sekreterare),  
 

Ej närvarande: Natalie Lorenz (Suppleant) ej meddelat frånvaro, Amanda Malm (vice ordförande) 
tappade kontakten efter en stund 

 
 
________________________________  
Protokollförare, Sabina Andersson Kassör 
 
 ________________________________           ________________________________  
Justerare, Anna Clevesjö, ordförande     Justerare, Ingela Pettersson 
 

§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Ingela Pettersson jämte ordförande,  
 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§4. Förgående möteprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 
§5b) Medlem som undrade om hur man anmäler till utställningen i Piteå  
§5c) Medlem som är osäker på om de betalat medlemsavgiften 
§5d) Medlem som önskar tips på bra uppfödare i Västsverige 
§5e) Klagomål angående bemötande 
§5f) Medlem som meddelar att hon glömt skriva regnr vid betalning för Rasspecialen 
 
§6.  Utgående. 
6a) Regelremisser lydnad, freestyle och agility granskade. Inget att tillägga.  
 
 Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 b, c, d, e, f 
 
§7. Rapporter. 
§7a) Tävlingskommittén  
Rasspecialen, arbetet fortgår. Anmälan fortfarande öppen till 12/8. Jubileumsgåva till samtliga 
anmälda hundar beslutas. Vi träffas för uppbyggnad tillsammans med SSPK fredag eftermiddag. 
Viktigt att alla hjälps åt att marknadsföra våra arrangemang och aktiviteter.  
Inofficiella utställning 7e december. Domare klara 4 st. Anita Witmarsh, Charlotte Jacobsson, 
Rose-Marie Emery, Cathrin L-Westin. 



§7b) Pinnebladet 
Manusstopp 1/9 Reportage om Rasspecialen med jubileum samt kringarrangemang. Ingela har 
förslag på reportage från sitt whippetrace om det kommer ske innan manusstopp. 
Balansbollreportage ska efterfrågas. Reportage från medlemmar ska efterfrågas på facebook. 
Inbjudan till Viltspårs KM samt till Inofficiell utställning till nästa nummer.  
 
§7c) Kassör 
Inga pengar utbetalas i förskott. Endast mot uppvisande av kvitto.  
 
§7d) RAM 
Uppdatering av RAS pågår.  
 
§7e) Sekreterare 
Vi går igenom mallar för protokoll när vi ses 
 
§7f) KM viltspår 
Viltspårskommittén jobbar på. Datum 26/10–2019 
Domare klara för 8 öppna spår samt 4 anlagsspår. Inbjudan kommer i pinnebladet.  
Sponsorer söks. 
 
§7g) Årets Hund 
Diplomen utskickade. Styrelsen beslutar att nuvarande Årets-hund-räknare befrias från sitt 
uppdrag. Ny uträknare för årets-hund-tävlingarna kommer att utses.  
 
§7h) Hänvisning 
Inget att rapportera 
 
§7i) Rasmonter 
Rasmonter SHM planeras 13–14/12. Monter på My Dog är ett frågetecken pga. logistik. Frågan 
ska ställas till Pinschersektionen om ett eventuellt samarbete. Sofie B åker gärna till My Dog för 
monterarbete.  
 
§7j) Årsmöte 
Plats och datum för årsmöte 2020 tar samtliga och funderar på till nästa möte.  
 
§7k) Sponsoransvarig 
Sammanställning görs för vilka vi frågat som bett oss återkomma samt vilka vi fått sponsring av i 
år. Önskvärt är att arbetet med sponsorer för nästa år påbörjas så snart som möjligt.   
 
§8 Uppdrag  
Inget att rapportera 
 
§9. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor att behandla. 
 
§10. Nästa möte. 
2019-09-11 
 
§11. Mötet avslutas. 
Ordförande, Anna Clevesjö avslutar mötet och tackar för idag. 
 


