
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:09 
Möte via telefon: 2018-10-23 
 

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

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

Emma Rydhammer (suppleant) Jenny Kjellman (suppleant), Ingela Pettersson (suppleant), 

Nathalie Lorenz (suppleant).   

Ej närvarande:  

 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

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 justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Ingela Pettersson jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
§5 Inkommande skrivelser 
 
§5a) Div info SSPK/SKK 
§5b) Anmälan till utställning 

Flera frågar har inkommit i och med utställningen, skickas vidare till Annette Persson 
§5c) Försäljning till utställningen 1/12 

Förfrågan om försäljning av Aloe Vera produkter, men tackat nej då vi inte har tillräckligt med plats. 

 

§5d) SSPK utmärkelser 

Har vi någon som ska utnämnas? Nomineringar till förtjänsttecken: Uppfödarmedalj.  Förslag till 

Hamiltonplaketten inskickas den sista oktober. Vi skickar in förslag till SSPK. 

 
§6.  Utgående. 
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 5 b,c, d 

 
§7. Rapporter. 
 



7a) RAM-gruppen 
Möte planeras i januari 2019. Elisabeth ser över upp lokal, övernattningsmöjligheter, kostnader, 

catering. 

 
7b) Pinnebladet  
Deadline 1 december. Julannons – en möjlighet för uppfödare att annonsera. 

 
7c) Tävlingskommittén  
135  anmälda till den inofficiella utställningen 1 december. Carina Andersson Rapp har meddelat att 

sista datum för ansökan om utställningar 2020 till SKK är 31 oktober. Styrelsen ser för tillfället 

fördelen med att genomföra utställningen i Vilsta samma datum som SSPK planerar utställning. 

Ordförande tar kontakt med Carina Andersson Rapp för godkännande.   

 

Vi behöver hjälp med priser till vår inofficiella utställning i Upplands Väsby. Till exempel presentkort 

på vaccinering.  Vi hör oss för efter sponsring. Eventuellt blir det över priser från viltspåret. I förrådet 

finns det också priser.  

 
7d) Kassör 
Betalningar inkommer. Just nu har 100 betalningar inkommit. En betalning saknas för viltspåret. 

Rosetternas faktura har inkommit för vilspåret.  

 

7e) Årets hundtävlan 
Statuter är redigerade och färdigställda. Anmälningsdokumenten måste ses över och färdigställas.  

 
7f) Hänvisning 
Skickar vidare till webmaster. Ny uppfödare på uppfödarlistan.  

 
7g) Viltspårskommittén 
Planeringen går bra. Fyra domare är bokade till två anlagsspår och två öppenspår. Maten är ordnad på 

plats i skogen. PM är utskickat och rosetterna har kommit. Allt är under kontroll.  

 

7h) Årsmöte 
Lokaler är ej bokade till mötet som planeras i februari månad. Datumet är beroende av bokning av 

lokal och mötesordförande.  

 

7i) Rasmonter 
Arbetet med rasmontern fortgår. Telefonmöte är inplanerat. Vi ska beställa material och planera 

utseendet för montern. Vi saknar fortfarande personer som kan bemanna montern lördag morgon och 

eftermiddag. Helst bör montern bemannas med två personer som står samtidigt.   

 
§8 Uppdrag  
 

§9. Övriga frågor 
9a) Elisabeth Gyllenswärd hade personliga synpunkter ang Lure racinget.  

 

§10. Nästa möte. 
19 november kl. 19.30 

 

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


