
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2023: 12 Januari 
Möte via Teams : 2023 

 
Närvarande: Anna Clevesjö, Jessica LInhem Olsson, Carola Håkansson, Jacqueline Swärd, MIca Grälls, Daniel 

Hörberg 

 

Ej närvarande: Oskar Theorin,  

 
 

§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
 

§4. Förgående mötesprotokoll  
 
Finns bifogat med dagordningen.  

 
§5 Inkommande skrivelser. 

- Inkommen ang fel mail syns – åtgärdat.  
- Inkommen att man ej hittar regler/statuer för Åretshund, sekreterare har länkat och visat.  
- Tack och info från SKK ang RAS & Avelsfunktionärkurs.  

 
§6. Rapporter.  

- RAS är under översikt av RAM i synk med SKKs granskare. Förlängd deadline med 6mån från SKKs 
granskare.  

- Oegentligheter inom Dokumenten ang. RAS skall utredas. Vi ser en grupp om 3 personer kring 
utredningen – bordläggs tills efter Årsmötet.  

- Protokoll 6 från SSPK 
 

 
§7. Ekonomi 

 
- Sista bokföringen görs denna veckan och allt lämnas över till Revisorn måndag 16/1.  
- Kassör återkommer med sammanställning för 2022 till styrelsen.  

 

§8. Uppdrag 
 
 

Motion. 

- Åretshund tävlingar. Att man ska kunna jobba fram en förändring till 2024. Dels med tävlingar och även mer 

pedagogiska samt även att alla skall anmälas på samma sätt. 

 
- Kikar upp info ang. Bank.  

 

- Styrelsen har fått ta del av Valberedningens berättelse och nomineringar.  
 

- Styrelsen kommer att meddela SSPK ang. vilka Delegater skall sändas in t sspk senast 11/2. 
- Sekreterare har mailat domare för 2023 och även sammanställt PM för SDPV 2023 
- Inbjudan SDPV & flagga för sponsorer (PM / öppna anmälan, kostnad för utställningen: 390kr & för 

valpar/veteraner 260kr) 
- Inbjudan till Seniorerna. 
- SKK Internetanmälan och katalog skall användas 2023.  
- Hotell för domare behöver bokas och görs av Kassör.  
- Ansöka om SJ avtal efter årsmötet? 
- Sekreterare har fixat Årsmötes ordförande och sekreterare – allt check och behöver endast komplettera 

med sista till Å Ordf.  
- Kontakta ang. zoom 



- Verksamhetsberättelsen – dela upp.  
(Mica uppfödarmöten, SDPV Jacqueline, Anna & Jessica, MYDOG Jessica & Mica , Sthlm Anna & 
Jacqueline, Aktiviteter Jessica, Uppdatering av hemsidan Jessica & Jacqueline, Pinnenytt 
Jacqueline, ihop sättningen sker av Jacqueline & Anna) Delarna skall skickas in till Jacqueline 
25/1-23. 

- Resultatrapporten 2022 
- Verksamhetsplan 2023, 25/1-23 skickas till Jacqueline. 
- Sammanställa Budget 2023 – 25/1-23. 

 

 
§9. Övriga frågor. 
 

- Hemsidan, något som skall uppdateras? Sekreterare ska sitta på söndag.  
- Styrelsen beslutade att tacka ja till Reduca – 120kr/mån.  
- MY DOG – Jessica har uppdaterat styrelsen ang hur det gått.  

Styrelsen beslutar OK på att Behöva köpa in förvaringsbackar x 4 till förvaring för Mydogs saker för att 
förvara.  
 
 
SDPV:  

- Beslutat om de olika klasser/priserna t SDPV 2023 (etc avelsgrupp osv.) 
SDPV Bästa valp 4-6mån  
SDPV Bästa valp 6-9mån 
SDPV Bästa Junior 9-18mån 
SDPV 2023 

SDPV Bästa Veteran 
SDPV Bästa Avelsgrupp Valp 
SDPV Bästa Uppfödare  
 
Synka med pinschersektionen då det är deras tur kring Rosetter bla. Mälarpinschern 2023. 
 

- Vilka rosetter ska beställas? (Jacqueline har förslag) 
 

Rosetter, 

Verygood 
Champion 
SDPV Rosetter nya 2023 x 2 (förutom avel+uppfödare.) 

 
Barn med hund  
Samtliga Diplom 
 
Rosetter till Åretshund tävlingar (Sammanställa vilka klasser) 
Diplom till Åretshund tävlingar 
Diplom + Plakett till Korade hundar som inkommit 
 
Rosetter till Nosework KM  
 

 

 
§10. Nästa möte. 
25 Januari 19:00 Budgetmöte. 
5 Februari 17:30 
 
§11. Mötet avslutas.  
 


