Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2017:10
Möte via telefon: 2017-08-22
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Maria Anagrius (sekreterare),
Sabina Andersson (kassör), Jenny Kjellman (suppleant), Emma Rydhammer (suppleant),
Jenny Kjellman (suppleant)
Anmält förhinder: Amanda Malm (vice ordförande)
Elisabeth Gyllenswärd (ledamot) kom in under §4

________________________________
Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare

________________________________

________________________________

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Sabina Andersson, kassör
§1. Mötet öppnas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson, jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen .
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Förgående möteprotokoll och AU-protokoll
Föregående protokoll (2017:08, 2017:09) skjuts fram till nästa möte.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div info SSPK/SKK: Vår ras har blivit utvald att uppmärksammas i ”Hundras i fokus” på SKK:s
annonsplats för valpar (Köpahund.se). Tanken är att lyfta fram fördelarna med att köpa en rashund.
Styrelsen ställer sig positiv till detta med tanke på att det säljs oregistrerade dvärgpinschrar på
exempelvis Blocket. Dessutom blir det en chans för rasen att synas utan någon kostnad. Vi behöver
skicka in olika bilder för ändamålet, både på valpar och vuxna. Styrelsen diskuterade också nuvarande
presentation av rasen på Köpahund.se. Bilden som används bör bytas ut till en mer representativ bild
för rasen. Texten behöver också ändras. Klubben har varit i kontakt med SKK i ärendet utan att någon
förändring har skett. Styrelsen tar kontakt med SKK igen.
5b) Inkommit fråga gällande köp av valp med lindrigt underbett. Vice ordförande Amanda Malm har
svarat.
5c) Inkommit fråga gällande medlemskap och valp köp. Vice ordförande Amanda Malm har besvarat
frågan.
5d) Inkommit frågan om hjälp med försäljning av hund. Valphänvisare Eva Brunström har besvarat
frågan.

5e) Inkommit förfrågan gällande gåvomedlemskap. Ordförande Catharina Holmberg har besvarat
frågan.
5f) Inkommit förfrågan om hjälp till omplacering. Ordförande Catharina Holmberg har besvarat
frågan.
5g) Uppsägning av uppdrag. Eva Brunström väljer att avsluta sitt uppdrag som Valphänvisare från och
med 2017-08-16. Avtackat med blomma.
5h) Inkommit förfrågan att köpa extra nr av Pinnebladet. Ordförande Catharina Holmberg har besvarat
frågan.
6. Utgående.
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b, c, d, e , f, g, h
§7. Rapporter.
7a)RAM-gruppen.
Ett möte planeras. RAM-gruppen har organiserat ett uppfödarmöte med huvudtemat ”mentalitet” den
21-22/10 i Åsundsby i Jönköping. Lokal och föreläsare är bokat och klart. Bodo Bäckmo och Irene
Berglund är inbjudna. Uppfödarmötet är delvis finansierat av SKK som gett klartecken att skjuta till
10 000 kr för ett uppfödarmöte som handlar om mentalitet. Frågan om någon från SKK skulle kunna
komma för att presentera de nya avtalen diskuterades. Styrelsen ser över om det är möjligt.
7b) Pinnebladet
Inget har inkommit ännu. Deadline är 1 september. Numret kommer att presentera tre uppfödare precis
som föregående nummer. Anette Westin bidrar med ett Lure racingreportage. Numret innehåller också
en inbjudan till KM i agility och rallylydnad och uppfödarmöte i oktober.
7c) Tävlingskommittén
Planeringen av KM i rallylydnad och agility pågår. Planer finns också på att genomföra en inofficiell
utställning i november inför inför Stockholmsutställningen i december. Ordföranden talar med
tävlingskommittén om detta.
7d) Sponsoransvarig
Inget att rapportera men det är dags att påbörja nästa års sponsring inför Dvärgpinscherspecialen i maj.
Kontakt med nuvarande sponsorer tas omkring en eventuell fortsatt sponsring nästa år.
7e) Kassör
En preliminär balansräkning är inskickad av kassören. Frågetecken? Vi hade 158 211 kr i kassan. Nu
har vi 136 564 kr. Sjunkit med 16 000 kr. Rasspecialen och Lure racingtävlingen gick minus. Vi
köpte ett tält för 12 000 kr. Vi har ännu inte betalat kostnaden för Raspecialen. Rosetterna är dock
betalade. En reseräkningtill Jönköping på 700 kr ska dessutom betalas. Inga andra skulder för
närvarande.
7e) Viltspårskommittén
Rosetter är beställda. Det mesta är klart inför KM i viltspår den 23-24 september. Vi vet ännu inte hur
det ligger till med anmälningar. Anmälningstiden går ut den 1 september. I dagsläget har en anmälan
inkommit.
7g) Lure Racingkommittén
Sommarens tävling gick bra. Lure Racingkommittén inkommer med förslag på statuter till styrelsen
för att sedan beslutas om i Årsmöte 2018. Lure Racingkommittén inkommer också med förslag på
poängberäkning för allroundhundar. Bilder från Lure Racingtävlingen kommer att presenteras på
Facebooksidan.
7h Hänvisning
Fram till uppdraget som valphänvisare är tillsatt sköter Sabina Andersson det tillfälligt.

§8. Uppdrag.
8a) Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att se över åretshundtävlan gällande nya regler i agility och
rallylydnaden. En poängberäkning för rallylydnaden kopplat till de nya reglerna har inkommit. Emma
kontrollerar poängberäkningen för agilityn. Poänberäkningen ska inkomma senast sex veckor innan
Årsmöte 2018.
§9. Övriga Frågor.
§10. Nästa möte.
Nästa möte planeras den 25 september kl. 19.30
§11. Mötet avslutas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag.

