Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2022:
Möte via Teams : 27/7 – 2022
Närvarande: Carola Håkansson, Anna Clevesjö, Jessica Linhem Olsson, Daniel Carlbom & Jacqueline Swärd
Ej närvarande: Oskar Theorin, Mica Grälls, Daniel Hörberg & Marie Hörberg

§1. Mötet öppnas.
§2. Val av justerare jämte ordförande
§3. Godkännande av dagordning.
§4. Förgående mötesprotokoll
Finns att läsa på hemsidan.

§5. Inkommande skrivelser.
-

Inkommit av medlem att denne fortfarande inte fått Rosett efter SDPV, Sekreterare har tagit
vidare till ansvarig. Ordförande har beställt och Kassör har ordnat diplom. Rosetterna är
postade.
Inkommen skrivelse angående Pinnenytt – Alla aktiviteter som skall komma med i Pinnenytt
behöver arrangeras via klubben har sekreterare svarat.
Lördagen den 8 oktober kommer SSPK hålla sin avelskonferens i SKK´s lokaler,
Rotebergsvägen 3 i Sollentuna.
Handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform 24-25 september 2022
Föreningskommittén bjuder in en extern föreläsare och kommer att hålla en utbildning för
årsmötesordförande vid fullmäktige och årsmöten den 1 december 2022.
Kvinna skickade in angående omplacering av en Dvärgpinscher, Sekreterare har svarat och
tipsat om vart denne kan vända sig angående detta då vi ej håller i omplacering.
Medlem har skickat in angående fråga om var man hittar MT/Exteriörbedömning och
informationen till Korning, Sekreterare har svarat och länkat in till Brukshundsklubbens sida
där allt finns.
Inkommit information om Mariannes minnesfond från Arbetsgruppen.

§7. Rapporter.
-

Forskningsnytt vidarebef t styrelse.
Inkommit brevförslag kring Rasmonter av Medlem – som vill kalla till möte.
Mydog GBG: Sammankallande: Jessica Linhem Olsson + Mica Grälls & Maria Bandenius
Stockholm: Sammankallande: Till ett första möte -> Anna Clevesjö, på mötet + Oskar Theorin
& Daniel Hörberg. Jessica & Anna synkar och tar därefter kontakt med Medlem.

§8. Ekonomi.
-

Hemsidans bankuppgifter ok.
Uppfödarlistan – Kassör kikar över vilka som är aktuella och skickar till Webmaster.
Skickar statistik till övriga styrelsen.
Köpa lådor till Rosetterna till förrådet för förvaring.
Carola kikar offert – stugan + mat för SDPV fre-sön.

§9. Uppdrag
-

-

Hunderbana – Sekreterare har mailat V.ordf angående att se över denna aktivitet. Ordförande
ser över denna aktiviteten och ser över vad som är möjligt.
Inkommen inbjudan till Rashundstorget 2022 via SSPK – Sekreterare vidarebef. T övriga
styrelse. Sammankallade tar vid.
Samarbete med pinscherklubben till Rasmontrarna GBG/STHLM. Ordförande tar kontakt med
berörd från Pinscherklubben. Vi är öppna för samarbete!
Angående PM /Nummerlapp via Mail (som sekreterare hade i uppdrag):
Det görs i I ett kalkylark. Att få med nummer lappar i mail så måste man anmäla via SKKs
internetanmälan. Vi ser över detta till hösten/nästa år.
Domare har ej svarat angående SDPV feedback.
STOXA utställning 2024 - Kostnaden 2500:-/ring per dag. (20/7-24) Vi beslutar att ansöka om
detta – Vi beslutar att Rasspecialen går denna dagen om ansökan godkänns.
Se över Domare & Ringsekreterare för SDPV 2023 + STOXA 2024, Jessica kikar över lista.
Tävlingskommittén ser över detta sen. Se över om vi ska ha klubbhelg över hela helgen.
Blivande uppdrag: Se över dolda uppfödare länken på hemsida denna behöver uppdateras –
Vi vill ha hjälp av RAM inför detta. Vi skriver ihop ett uppdrag och lämnar in till RAM.
Jacqueline & Jessica skriver ihop uppdraget och Daniel anordnar PP.
RAM uppdrag – Gå igenom samtliga flikar under ”Ras info” och komma med förslag på
samtliga förändringar/uppdateringar in till styrelsen. Jacqueline skickar uppdraget till RAM och
ger deadline för en påbörjat arbete att presentera till kommande möte.

-

§10. Övriga frågor.
-

Skicka inbjudan till övriga arbetsgrupper om att delta på nästa styrelsemöte så vi kan få en
bild av hur arbetet 2022 går och få chans att ställa frågor och synka. Sekreterare skickar
inbjudan till nästa möte.
Kika över PDF bindande anmälan – Tabort den på hemsidan. Vi sätter ihop en ny och
använder oss av den till kommande evenemang.
Klubbtävling Nosework – Inoff. Jacqueline svarar att Carola tar över det yttersta ansvaret för
detta. Carola skriver en ansökan ang detta till Minnesfonden och knyta ihop detta med
evenemangs ev.
FB ”Dvärgpinscherträffar landet runt” – Beslut om att tas bort länk + läggas ner då allt skall gå
via Dvärgpinscherklubbens så vi håller en kanal.
SSPK förenings grupp – vem är aktuell, maila SSPK och ställ frågan. Sekreterare mailar.
Täckhundslistan, uppfödarlista – se över, knyta ihopa så det blir enklare. Tar upp detta när vi
har med RAM gruppen tills nästa styrelsemöte. Vi skriver förslag till dess på förändringar.
Köpa Dvärgpinscher – Valphänvisning, se över sidan för kommande annonser. Maila ut till
aktuella uppfödare. Detta tar Jessica, Jacqueline & Daniel.
Klubbens uppdrag – Texten skall uppdateras, Alla. Ett möte kring detta. Ta upp i samband
samma dag som Medlemsmötet i Okt 29e.
Tystnadsplikts lappen – Daniel löser lappen med signaturer och skickar ut.
Stadgarna – skall dessa revideras vart 6år? Senaste är updat: 19/12-16. Detta tas upp den
29/10-22 på styrelsemötet.
Åretsmedlem – Inlägg på FB/IG ang nomineringar. Sekreterare lägger ut.
Sponsorer status – Goodiebag till vinster, träffar och annat. Alla drar i de trådar vi kan.
Web shopen – Se över samarbete med ett företag för detta och tryckeri. Jacqueline ser över
och återkommer till styrelse.
Halloween bildtävling för medlemmar & Julbilds tävling. Sekreterare sammanställer tävling och
därefter visar styrelsen. Goodiebag vinst.
Åretshund räknare är fortfarande inte utsedd.
Alla behöver kolla sin mail kontinuerligt även arbetsgrupperna. Styrelse skall kolla mail minst
2ggr/v + de andra 1ggn/v. Mail skall alltid besvaras.

§11. Nästa möte.
V35 - Förslag prell: 1 September, 18:30-20:30

§12. Mötet avslutas.

