Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:11
Möte via telefon: 2015-01-14
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm Vice
ordförande, Göran Morfeldt, Adjunkterande sekreterare,
Jaana Meica Ledamot, Zuzan Hagelin, Ledamot, Catharina
Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson,
suppleant
Anmält förhinder: Elin Fridén, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant, Zandra Hell,
suppleant

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant
________________________________ ________________________________
Justerare, Maj Flodin, ordförande

Justerare, Zuzan Hagelin, Ledamot

§1. Mötet öppnas.
Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av mötets protokollförare.

Mötet valde Catharina Holmberg Kivinen till protokollförare
§3. Val av justerare jämte ordförande (denna person för anteckningar under mötet &

skall komma med synpunkter/justera om protokollets riktighet)
Till Justerar valdes Jaana Meica jämte ordförande Maj Flodin
§4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll 2014:09/ AU 1/ 2014:10

Protokoll 2014:09 godkänd och lagt till handlingarna.
AU- protokoll lagt till handlingarna
Protokoll 2014:10 godkänd och lagt till handlingarna
§6. Inkommande skrivelser.
§6a)Synpunkt ifrån medlem gällande bilder.
Maj Flodin svarar medlem angående detta.
§6b)Medlemsfråga gällande Rasspecialen Mälarpinschern.
Medlem har skickat in angående namnet Mälarpinschern då årets utställning inte kommer
hålla till runt mälaren. Styrelsen har idag beslutat att av traditionell hävd kommer
namnet Mälarpinschern finnas kvar oberoende av utställningsplats således heter
Mälarpinschern med Svensk Dvärgpinschervinnare.

§6c)Medlemsfråga gällande uppkommen ovanlig ögonsjukdom hur klubben
ställer sig till detta och övriga sjukdomar.
Carola informerar oss övriga i styrelsen om vad PRA är för något. Klubben ställer sig till
detta, genom att försöka få ut mer info både till uppfödare samt valpköpare. Där av
vikten att klubben behåller sin policy gällande ögonlysning innan parning samt att nå ut
med information. Förslag är att försöka kontakta en veterinär i ämnet som kan tänka sig
att skriva en artikel om ögonsjukdomar i notisbladet.
Göran Morfeldt tog upp om demodex att det finns så många olika informationer om detta
på ett flertal sidor på nätet där de skriver helt olika saker om Demodex. Detta är inget
klubben kan göra något åt. Något för RAM-Gruppen att jobba vidare med.
§6d) Div info SKK / SSPK.
Inkommit en kurs i föreningsteknik kostnad 650kr, Maj föreslår att Göran Morfeldt deltar
på kursen. Styrelsen samtycker till detta.
§6e) Maria Gustavsson tackar för sig som träffombud i Göteborg.
Styrelsen tackar Maria Gustavsson för sin tid som träffombud för klubben.
§7. Utgående skrivelser inga denna gång.
§8. Informationsärenden.
§8a)Vi välkomnar Göran Morfeldt som adjungerad sekreterare i Dp-Klubben,
som tackade ja efter vårt förra möte.
Styrelsen hälsar Göran Morfeldt Välkommen.
§8b) Nya hemsidan uppe med bra länkar för medlemskap/gåvomedlemskap.
Nu kan man ansöka om medlemskap direkt genom online anmälan på klubbens hemsida
samt att uppfödare kan ge sina valpköpare ett gåvomedlemskap i klubben genom online
anmälan.
§8c)Möte med SSPK & Rasklubbarna Maj Flodin, Amanda Malm & Göran
Morfeldt. DP-klubbens R.A.S dokument fastslogs av SSPK på mötet, nu inväntar
vi svar från SKK.
Maj informerar att vårt R.A.S dokument fastnat hos SSPK då de bytt till olika sekreterare
genom åren. Maj skickade in igen i höstas till SSPK som nu har tittat på dokumentet men
det fanns några mindre synpunkter. SSPK antog RAS på mötet och skickade in
dokumentet i befintligt skick till SKK.
Maj berättar också att förra årets nomineringar för uppfödarna har nu antagits.
§8d) Nytt Träff & Aktivitetsombud i Västra Sverige Jessica Linhem.
Vi välkomnar Jessica Linhem som nytt träffombud. Catharina kommer fixa en ny
mejladress till henne samt bjuda in henne som behörig till facebook sidan dpträffar
landet runt.
§8e)Vi har deltagit på My Dog i Göteborg.
Välbesökt i montern som vanligt. Inget annat att rapportera om.
§9. Föreläsning Hundmasage, förslag på föreläsning med Moa Persson.
Till föreläsningen hundmassage med Marina Axelson har det kommit in 8 st anmälningar,
dock är anmälan förlängd till den 19/1. Styrelsen beslutade att oavsett det låga antalet
så kör vi på med föreläsningen.
Catharina Holmberg har varit i kontakt med Moa Persson som visat intresse att föreläsa
för klubben. Föreläsningen som Moa har föreslaget är Anatomi med varför gör domaren
så. Planerna är att föreläsningen sker under 2015. Till nästa möte ska mer info inkomma.

§10. Årets Hundtävlingarna?
Räkningen av årets hundtävlingar ej klara men påbörjade. Amanda informerar att de gått
igenom poäng beräkningen av cacib, cert och reserv cert. Maj ber Amanda och Zandra
att komma in med en proportion till nästa möte och som går att ändras till årsmötet.
Amanda tar kontakt med Gunnel om rosetter.
§11. Rosetter hur gör vi med logga på dessa?
Vid nästa möte av utställningskommittén vill Maj att de tar upp om rosetterna och nya
loggan,
§12. Notisbladet.
Ingen ny deadline för notisbladet, Carola frågar om sin artikel om föreläsningen ska med
i Notisbladet då hon lovat sponsoren Hill´s att få ett nummer av tidningen. Självklart ska
den med till nästa nummer.
§13. Övriga frågor?
§14. Nästkommande möten?
Nästa möte 28/1 kl.19,30 samt 11/2 kl.19,30
§15. Mötet avslutas.
Maj Flodin tackar för idag och önskar alla en fortsatt trevlig kväll.

