
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:02 
Möte via telefon: 2018-01-22 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Maria Anagrius (sekreterare), 

Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), Emma Rydhammer 

(suppleant) Jenny Kjellman (suppleant) 

Inkom under §4: Amanda Malm (vice ordförande) 

 

________________________________  

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 (suppleant), jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående möteprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 

 

 
§5 Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 
§5b) Medlem som inkommit med förslag om en Facebooksida för valphänvisning och täckhundar för 

uppfödare och täckhundsägare. Medlem föreslog även att FB-sidan ”DP-träffar Landet runt” tas bort. 

Styrelsen tycker att förslaget om en FB-sida för valphänvisning och täckhundar är värt att prova. Vice 

ordförande Amanda Malm skapar en FB-sida för ändamålet. Styrelsen beslutade att ”DP-träffar Landet 

runt” står kvar eftersom sidan har fungerat som reklam för klubben.  

 
 
§6.  Utgående. 
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a. 

 
 
§7. Rapporter. 



 
7a)RAM-gruppen. 
Inget att rapportera utöver att klubben fått in 212 svar hittills i hälsoenkäten.  

 
7b) Pinnebladet  
Inget att rapportera utöver att deadline för nästa nummer är den 1 mars.  

 

7c) Tävlingskommittén 
Möjligheten att arrangera en inofficiell hundutställning i november/december i Stockholm 

diskuterades.  
 
7d) Sponsoransvarig 
Inget att rapportera utöver att sponsoransvarig väntar in svar från kontaktade företag. 

 

7e) Kassör 
Kassör Sabina Andersson ställde frågan om det var några frågetecken kring balans- och 

resultatrapporten. Styrelsen såg över dokumenten och konstaterade att den nu var redo att skicka 

vidare till revisorn.  

 
7f) Åretshundtävlan 
Sammanställning av inskickade resultat pågår.  

7g) Lure Racing 
En Lure Racingtävling kommer att arrangeras den 16-17 juni. Inbjudan kommer att skickas ut så snart 

som möjligt. 

 

7h) Hänvisning 
Klubben har just nu två uppfödare som annonserar om valphänvisning.  

 
7i) Årsmöte 

- Motioner/propositioner 

- Årsmöteshandlingar 

- Budget 

- Verksamhetsplan 

Genomgång av ändringar i dokumenten diskuterades. Vissa tillägg ska göras i verksamhetsberättelsen. 

Ordföranden sammanställde kort de proportioner som ska presenteras vid kommande årsmöte i SKK:s 

lokaler i Rotebro den 18 februari. Den motion som skickades in men som inte stämde har nu reviderats 

och kan presenteras vid årsötet. Styrelsen beslutade att Maria Anagrius sitter som sekreterare vid 

årsmötet. Hittills har två anmält sig till årsmötet via mejlkontakt. Fyra medlemmar har meddelat att de 

vill närvara via sociala medier.  

 

§8 Uppdrag  
 
§9. Övriga Frågor. 
 
 
§10. Nästa möte. 
 

Nästa möte Årsmöte 2018, den 18 februari kl. 11.00 i SKK:s lokaler i Rotebro. 

 
§11. Mötet avslutas. 
Ordförande, Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag. 


