Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2017:12
Möte via telefon: 2017-10-23
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande) Maria
Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Emma Rydhammer (suppleant).
Anmält förhinder: Elisabeth Gyllenswärd (ledamot)
Ej anmält förhinder: Jenny Kjellman (suppleant).

________________________________
Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare

________________________________

________________________________

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande Justerare, Emma Rydhammer, suppleant
§1. Mötet öppnas.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Emma Rydhammer jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Policy om bindande anmälan till klubbens evenemang
Styrelsen har tagit beslut om en fast summa på 200 kr vid försenad avbokning av klubbens evenemang
oavsett om evenemangen är kostnadsfria eller inte. Evenemangen omfattar i regel kostnader för
föreläsare, fika, mat, lokaler eller eventuella kostnader för aktiviteter. De innefattar även planering och
kontakter med flera inblandade aktörer. Klubben kan inte avboka i sista stund utan står med en
kostnad som inte kan ändras. Sammantaget innebär sena avbokningar en outnyttjad kostnad för
klubbens medlemmar vilket motiverar beslutet.
§6. Inkommande skrivelser.
§6a) Div info SSPK/SKK
§6b) Rådfrågan om dvärgpinscher utifrån personens behov och önskemål.
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har besvarat frågan.
§6c) Reklamation på nummerlappshållare
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har besvarat mejlet och skickat medlem en ny.
§7. Utgående.
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 a, b, c

§8. Rapporter.
8a)RAM-gruppen.
Föreläsningen i SKK:s nya lokaler i Rotebro den 21 oktober genomfördes på ett lyckat sätt.
Hälsoenkäten ska godkännas innan den skickas ut via en länk på klubbens hemsida. Information om
hälsoenkäten kommer också att anslås på Facebook. Tanken är att resultatet ska tas upp i kommande
rasdokument.
När det gäller kommande föreläsningar har kontakt tagits med Helsingborgs brukshundklubb när det
/medlemsmötegäller lokaler mot bakgrund av önskemål att förlägga ett uppfödar-/medlemsmöte i
Skåne. Planer finns på att arrangera detta någon gång jan-mars.
Patrik Ragnarsson är bokad för en föreläsning i april. Plats och innehåll för detta är ännu inte bestämd.
8b) Pinnebladet
Kommande nummer är påbörjat. Deadline är den 1 december. I detta nummer kommer kallelsen till
Årsmöte 2018 att anslås. Noswork skolan blir det sista i det kommande nummer sen påbörjas
”Agilityskolan” som därefter fortsätter i ytterligare fyra nummer.
8c) Tävlingskommittén
Inget att rapportera utöver plats för Rasspecialen 2019. Styrelsens förslag är Vilsta i Eskilstuna.
8d) Sponsoransvarig
Inget att rapportera.
8e) Kassör
Frågetecknen kring en faktura från SSPK är uppklarad. Fakturan handlar om att samtliga rasklubbar
delar lika på kostnaden för Rasspecialen 2017.
8f) Viltspårskommittén
Inget att rapportera utöver att bilder från senaste KM kommer att visas på klubbens hemsida.
8g) Lure Racing
Inget att rapportera.
8h) Hänvisning
Styrelsen vill påminna uppfödare att följa klubbens rekommendationer för valphänvisning.
8i) Årsmöte
Styrelsen söker efter en årsmötesordförande för Årsmöte 2018.
§9 Uppdrag
9a) Årsmötet har givit styrelsen i uppdrag att se över åretshundtävlan gällande nya regler i agility och
rallylydnaden. Styrelsen konstaterar att det inte finns några skillnader mellan de gamla och de nya
reglerna för agility i Årets Hundtävlingar. Styrelsen menar att inga förändringar påverkar regelverket
kring rallylydnaden i Årets Hundtävlingar. Styrelsen skriver dock en proposition om förslag på
förändringar i poängräkningen till Årsmötet 2018.
§11. Övriga Frågor.
§12. Nästa möte.
Nästa möte planeras den 27/11 kl. 19.30.
§13. Mötet avslutas.
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag.

