
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2017:06 
Möte via telefon:2017-04-25 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande) 

Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), 

Jenny Kjellman (suppleant), Emma Rydhammer (suppleant) 

 

Elisabeth Gyllensvärd kommer in till mötet under §7 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 _____________________________                ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Sabina Andersson, kassör 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Val av justerare jämte ordförande 

Till justerare valdes kassör Sabina Andersson jämte ordförande Catharina Holmberg Kivinen. 

 

§3. Godkännande av dagordning. 

Styrelsen godkände dagordningen.  

 

§4. Förgående mötesprotokoll samt AU-protokoll. 

Föregående mötesprotokoll och AU-protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§5. Inkommande skrivelser. 

 

5a) Div info SSPK/SKK 

5b) Medlem som inkommit ang sin hund på täckhundslistan som inte vill vara kvar. Ordförande 

Catharina Holmberg Kivinen har besvarat medlem och hunden är nu bortplockad på täckhundslistan. 

5c) Medlem som inkommit med skrivelse ang sitt medlemskap och att hon fått inbetalningskort 

med makulering. Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har kontaktat medlemen och allt verkar 

vara under kontroll med medlemskapet. 

5d) Medlem som anmält till rasspecialen men inte fått bekräftelse om anmälan har kommit 

fram. 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har kontrollerat anmälan och bekräftat att hundarna är 

anmälda. 

5e) Medlem som inkommit om hemsidan och kolumnen mentalitet där det står att MH redovisas 

på avelsdata och vill att vi lägger till i texten att BPH även redovisas där. Ordförande Catharina 

Holmberg Kivinen har svarat med att ändringen har gjorts på hemsidan. 

5f) Inkommit skrivelse om sista anmälningsdag för Smålandspinnen. Ordförande Catharina 

Holmberg Kivinen har svarat att sista dag är den 1 april 2017. 



5g) Inkommit skrivelse om Smålandspinnen sker utom- eller inomhus. Ordförande Catharina 

Holmberg Kivinen har svarat att den sker utomhus. 

5h) Inkommande skrivelse från uppfödare som fått valp med fel färg/ ej tillåten färg i sin kull. 
Klubben har kontakt med berörd uppfödare. 

 

§6.  Utgående. 

 

6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b, c, d, e, f, g, h 

 

§7. Rapporter. 

 

7. Rapporter. 

7a) RAM-gruppen 

 

Enligt information från SKK kan bidrag lämnas till klubb som anordnar uppfödarkonferens med 

mentalitet som huvudämne. En ansökan har lämnats in till SSPK och SKK för en konferens under 

hösten 2017. Plats och lokal är ännu inte bokad.  

 

RAM-gruppen arbetar med befintlig hälsoenkäten till dvärgpinscherägare ( som nu går ut för 3e gg). 

 

Klubben har som avsikt att fortsatt informera om avvikelser från rasstandarden, ej tillåtna färger och 

sjukdomar i rasen via dokument på hemsidan, föreläsningar, utbildningar och uppfödarmöten.  

 

Då det är dålig uppslutning på våra medlemsmöten måste klubben forsätta att verka för 

medlemsrekrytering av medlemmar och uppfödare. 

  

7b) Pinnebladet 

Innehållet i kommande nummer av Pinnebladet är i princip klart utöver en rapport från Rasspecialen-

17 den 14 maj i Eskilstuna samt Smålandspinnen. Planen är också att presentera ett antal uppfödare. 

 

7c) Tävlingskommittén  

Det mesta är klart inför Rasspecialen-17. Styrelsen beslutade att enbart dela ut pokaler till vinnare i 

BIR och BIM beroende på den höga kostnaden för inköp av pokaler. Samtliga placerade hundar blir 

tilldelade foder. Samtliga anmälda hundar får en anmälningsgåva. Kostnaden för Rasspecialens 

rosetter uppgick till en kostnad av 3698 kr.   

 

En förfrågan om ett bidrag på 100 kr från varje rasklubb har inkommit från Affenpinscherklubben som 

vill ge en gåva till Carina Andersson Rapp för att ha anordnat Rasspecialen-17. Styrelsen anser att 

idén är god men ser samtidigt en problematik med gåvor till enstaka personer med tanke på att det inte 

tidigare har utdelats sådana till personer som arrangerat Rasspecialen.    

 

7d) Sponsoransvarig 

Suppleant Jenny Kjellman har varit i kontakt med Fodax som ställer upp som ny sponsor. 

 

7e) Kassör 

Kassör Sabina Andersson informerade om att anmälningsavgifterna till Rasspecialen-17 fortfarande 

inbetalas. Styrelsen beslutade att klubben fakturerar eventuella försenade anmälningsavgifter. 

  

7f) Viltspårskommittén 

Inget att rapportera för närvarande. 

 

7g) Lure Racingkommittén 

Inbjudan till Rure Racing -17 i Jönköping har anslagits på DP-klubbens hemsida. Förberedelserna är 

igång. Följande titlar: ”Lurracingvinnare”, ”Rakbanevinnare” och ”Best in field” utdelas till 

vinnarhundarna. 



7h) Montergruppen 
 

Under SSPK:s fullmäkte lade Maj Flodin (monteransvarig för  dpklubben) fram ett önskemål om en 

monter för samtliga raser inom SSPK istället för en monter för varje rasklubb på grund av svårigheten 

att anlita personer som kan tänka sig att stå i montern med sina dvärgpinschrar från kl. 8-18 under 

helgen då Stockholms Hundmässa äger rum. Förslaget innebär att montern är ”rörlig” och 

representeras av samtliga raser som roterar enligt ett tidsschema. Ordförande Catharina Holmberg 

Kivinen tillsammans med Maj Flodin påbörjar en skrivelse till SSPK. 

  

7i) Hänvisning 

Styrelsen beslutade att tillgängliga hundar på täckhundslistan presenteras i enlighet med akuella datum 

för hälsoresultaten.  

 

7j) Medlemsansvarig 

Medlemsansvarig har gjort ett utskick till 20 stycken nya dvärgpinscherägare om vad ett medlemskap i 

Dvärgpinscherklubben kan innebära. 

 

§8. Uppdrag.  

 

8a) Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att se över åretshundtävlan gällande nya regler i agility och 

rallylydnaden.  

 

§9. Övriga Frågor. 

 

9a)  

Djurens helg äger rum den 12–13 augusti på Solvalla och Dvärgpinscherklubben har möjlighet att 

presentera rasen i en monter. Styrelsen skjuter fram beslut om deltagande till nästa möte. 

 

§10. Nästa möte. 

Nästa möte planeras den 22 maj kl. 19.30. 

 

§11. Mötet avslutas. 

Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen förklarar mötet avslutat och tackar för idag. 

 

 

 

 

 
 
 

 


