Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2022:1
Möte via telefon: 2022-01-10
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör)
Ej närvarande:

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Sabina Andersson, kassör

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående mötesprotokoll
Protokoll 8 förelåg i justerat skick gicks igenom och AU från 15 dec 2021 konfirmerades och
båda lades till handlingarna.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Info från SSPK gällande fullmäktig 2022
- Rasklubbstorget Mydog 2022
- Motioner SSPK senast inne 31 december
- Lathund för rasklubbar och delegater inför fullmäktige
- Remissförslag typstadgar SKK
- Inför workshop planering 2022
- Domarutbildning 2022 rallylydnad övre Norrland
- Förslag till policy för resor, boende och alkohol inom SSPK
- Godkänd utställning från SKK 2023
- CS protokoll nr 6 2021
- KF protokoll 2021
- Informationsbrev från SKK till klubbarna januari
- My Dog 2022 INSTÄLLT
- Diplomerad avelsfunktionär
- Föreningskunskap anmälan

5b) Inkommit från medlem i Pinschersektionen ang den proposition som informerats till
medlemmarna där man ifrågasätter om det är stadgeenligt – Ordförande har svarat att det är
stadgeenligt och hänvisat till stadgarna §15.
5c) Inkommit från medlem gällande medlemsmötet och varför vi har det tillsammans med
Pinschersektionen – Ordförande har svarat att det är ett gemensamt och för att kunna
besvara medlemmarna på frågor gällande propositionen.
5d) Inkommit från medlem gällande medlemsnummer – Ordförande har besvarat med att
SKK har öppnat en ny sajt mitt SKK där man kan hitta info om medlemskap osv.
5e) Medlem som inkommit med en fråga om adressändring – ändringen på uppfödarlistan är
gjord
6. Utgående. Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, e
§7. Rapporter.
7a) Årsmötet
- Verksamhetsplan 2022
- Rambudget 2022
- Medlemsavgifter
- verksamhetsberättelse
Vi gick igenom alla handlingar och verksamhetsberättelsen skickas ut för signering.
7b) Medlemsmötet den 23 januari – I dag är det 16 anmälningar till mötet och flest är från
Dvärgpinscherklubben.
7c) Inoffen – Vi beslutade avvakta med denna utställning.
7d) Kassör – Sabina är närapå klar med bokslutet och vi har gjort en vinst men mer om detta
på årsmötet.
7e) SSPK delegater till Fullmäktige 2022 – Vi beslutade att utse styrelsen förutom Annette
till delegater.
§8. Uppdrag
Inga
§9. Övriga frågor.
Inget
§10. Nästa möte.
Vi har inga fler möten.
§11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

