Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2021:1
Möte via telefon: 2021-01-12
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör)

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Ingela Pettersson, vice ordf

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Ingela Pettersson.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Förgående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Information om Corona från skk centralstyrelse
- Uppdaterad info Corona från SKK
- Information från Brukshundklubben prov och tävlingsverksamhet ställs in
med omedelbar verkan
- Djurhälsa och djurvälfärd
- Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning
- Information från Dvärgschnauzerringen inspirera mer
- Centralstyrelsen CS nr 7
- Information från SKK valberedning
- Ansökan om kompensationsstöd
- Års och fullmäktigemöten under 2021
- Material till Notisbladet
- SKK avgifter 2021
- Information om covid-19 december
- SKK Klipparkiv
- Info att sprida till rasklubbarna
- Ny version av regler och anvisningar för exteriördomare 2021
- Årsstatistiker SSPK
- Webbinarium SSPK – Patric Ragnarsson

5b) kennel som vill ta bort sina valpar på hemsidan – åtgärdat.
5c) inkommit gällande medlemskap – svar??
5d) Inkommit gällande hjälp med att söka efter en dp tik. – titta in på vår hemsida under
uppfödarlistan
5e) Söker efter en fodervärds hund – Titta in på hemsidan och köpa hund på skk och ta
kontakt med uppfödarna.
5f) En som vill köpa dvärgpinscher och som undrar hur allergi vänliga rasen är.
5g) Medlem som skickat in angående Täckhundslistan – med ändringar och om man måste
betala in 100 kr igen.
6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, d,e,g
§7. Rapporter.
7a) RAS Dokumentet – Är färdigställt och inskickat till SSPK.
7b) Kassör – På kontot finns ca 111 000 kr alltså ett plus med ca 30 000.
7c) Pinnebladet/Pinnenytt – Dåligt med uppslag då det inte händer så mycket i dessa
coronatider.
7d) Rasspecialen – Vi beslutar att flytta SDPV-21 till 11 september.
7e) Verksamhetsberättelse samt redovisningen - Är på gång.
7f) Planering för kommande aktiviteter i klubben – Vi diskuterade om detta och kom fram
till att så fort vi kommer på något så ska vi lämna förslaget i vår fb grupp. En sak kom upp,
en online promenad förlagd till den 31 januari kommer läggas upp på FB.
§8. Uppdrag
Vi gick igenom BPH 200 analysen gjord för dvärgpinscher som vi fått från SKK
§9. Uppdrag
Inget för tillfället
§10. Övriga frågor.
Annette meddelade att inga av våra nomineringar till SSPK gick igenom då det saknades 1
år på samtliga men vi spar dem och skickar in till nästa år.
§11. Nästa möte.
Telefonmöte den 26 januari 2021 kl. 19,30 i telefonen.
§12. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

