
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:03 
Möte via telefon: 2018-03-19 
 

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

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

(suppleant) Jenny Kjellman (suppleant), Ingela Pettersson (suppleant), Nathalie Lorenz 

(suppleant). 

Maria Anagrius kom in vid §7.   

 

 

________________________________  

Protokollförare, Amanda Malm, vice ordförande 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande   Justerare, Ingela Pettersson, suppleant 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
§2. Val av protokollförare 

Amanda Malm valdes till protokollförare. 
 
§3. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Ingela Pettersson jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen . 

 
§4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§5. Förgående möteprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
§6 Inkommande skrivelser. 
§6a) Div info SSPK/SKK 
§6b) En person som undrar om vi har några dvärgpinscher till salu. 
§5c) Inkommande från medlem ang viltspårs rosetten 
§5d) Inkommande ang oseriös uppfödare 
§5e) Inkommande ang klubbens bilder på hemsidan 
§5f) Inkommande ang smålandspinnen 
§5g) Medlem som inte kan hitta sitt medlemskort 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d, g 

 

§8.  Dropbox 

Dropbox till klubben. Catharina testar gratisvarianten och ser över priset för inköp. 



 
§9. Inköp av domännamn 
Köpa domännamnet Dvärgpinscherklubben.se som ska kopplas ihop med dpklubben.se så att det blir 
lättare att hitta sidan när man söker på ”dvärgpinscher”. 

 
§10. Rapporter. 
 
10a)RAM-gruppen. 

Planerar möte snart. Få inkomna anmälningar till föreläsningen med Patric Ragnarsson. Minst 

10 behövs för att föreläsningen ska bli av. Vi fortsätter annonsera om föreläsningen. 
 

10b) Pinnebladet  

Pinnebladet - nästa nummer på väg. Material ska skickas in innan deadline. Annonsera att vi 

söker ny redaktör. 
 

10c) Tävlingskommittén 

Rasspecialen: Har fått info av SSPK hur det ska gå till. DPklubben tar med egna bord + stolar. 

Vi ordnar egen fikakorg till domare och sekreterare för att spara pengar. Vi behöver fler som 

kan ställa upp att jobba på rasspecialen. 

Inofficiell utställning:Vi har varit i kontakt med hallar. Catharina tar kontakt vidare för 

bokning av hall så att vi kan gå vidare med att boka in domare m.m. 
  
10d) Sponsoransvarig 

Allt klart inför rasspecialen. Inväntar material som ska skickas hem till sponsoransvarig. 
 
10e) Kassör 

Inget att rapportera. 
 
10f) Lure Racing  

Ser över nytt datum för träningsdagen. 
 
10g) Hänvisning 

Ny sida för klubben ska bearbetas. 
 

10h) Viltspårkommittén 

Inget att rapportera. 
 
§11 Övriga frågor 

Avelskonferensen: Vi fundcerar över vilka som är intresserade av att delta. Först och främst, 

helst någon i RAM-gruppen. 
 
§12. Nästa möte. 

Nästa möte planeras den 22 april kl. 19.30. 
 
§13. Mötet avslutas. 
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag. 


