
 

 

Dvärgpinscherklubben  

Protokoll för möte 2015:1 

Telefonmöte; torsdagen den 12:e mars 2015, Kl 19.30 

 

 

 

Deltagande: Göran Morfeldt (ordförande), Marie D. Weis (Sekreterare), 

Amanda Malm (Vice ordförnade), Paulina Edbertsson (ledamot), Kicki 

Dahlström (Suppleant), Carola Håkansson (Suppleant), Zandra Hell (Ledamot), Ann-Charlotte Ling 

(Suppleant), Ida Lundsten (suppleant)  

  

Not: Ledamöter/suppleanter föll ur mötet under mötets gång och kunde inte logga på igen! Därför deltog 

dessvärre inte hela styrelsen under senare delen av mötet 

  

 

§1. Mötet öppnandes  
Vi hade lite svårt att logga på telefonmötet men till slut funkar det och ordförande öppnar mötet! 

 

§2. Vi presenterar oss 

Samtliga i styrelsen presenterar sig kort 

 

§3. Val av protokollförare 

Marie D. Weis 

 

§4. Val av justerare, utöver ordförande  

Paulina Edbertsson 

 

Ordförande och sekreterare informerar gemensamt om att samtliga protokoll framöver justeras inom en 

vecka efter utskick på mail. Efter sekreteraren korrigerat protokollet skrivs det ut, skickas till justeraren (i 

kuvertet finns adresserat och frankerat kuvert till ordf) som skriver på och skickar vidare till klubbens 

ordförande. 

 

§5. Förgående protokoll (inkl bordlagda frågor) 

R.A.M (Ras, avel och mentalitet) 

Ledamöter: Ras och Avel: Neta Thomsson, Evelina Julin, Jessica Linhem Olsson samt mentalbiten Marie 

Hörberg och Maria Karlsson 

Carola meddelar de utnämnda som ännu inte lämnats klartecken att de deltar i R.A.M-gruppen 

Styrelsen fortsätter arbetet att hitta en erfaren uppfödare som kan delta i R.A.M-gruppen 

 

Arbetsgruppen för årets hund, tävlingsgrenar 
Lägga till Ida Lundsten i den gruppen 

 

Medlemsansvarig: Kicki Dahlström & Carola Håkansson  

Helene Andersson, nuvarande medlemsansvarig, kan tänka sig att hjälpa näste man igång 

 

- Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna. 

 

§5a. Årsmötes protokoll 

(Årsmötes protokoll är under produktion) 

 

§5b. Konstituerande protokoll. 

Konstituerande protokoll är klart men Ordförande har inte hunnit till banken när protokollet skrivs. 

 

§6. Genomgång av arbetsordning i styrelsen 
Ordförande går igenom förfarande kring hur styrelsen svarar på de mail vi gemensamt mottar på 

mailadressen styrelsen@dpklubben.se, vem som svarar och hur viktigt det är att styrelsen är representanter 

för hela Dvärgpinscherklubben. Ordförande är ansvarig utgivare för allt som skrivs i dp-klubbens namn.  



 

 

Mailen ska anses vara "Ordförandes mail". Anser ordförande att någon av övriga i styrelsen kan/ska eller 

har bättre kompetens så vidarebefordrar ordförande till den medlemmen i styrelsen att besvara och ta tag i 

ärendet som följer. 

 

§6a. Klubbens Policy 

Maj har skickat ut policy från SKK till samtliga i styrelsen 

Maj kommer på kommande SSPK-möte att överlämna pärmar med viktiga papper till Göran. 

 

§7 Genomgång av verksamhetsplan & Budget 2015 

Verksamhetsplanen lägges till handlingarna. Budgeten kommer att förbli "svävande" då vi kommer att anta 

andra förfarande kring in- och utbetalningar men kontentan kommer att bli att klubben bibehåller mer eller 

mindre samma ekonomi.  

 

§7a Tidsplan verksamhet 

Kickoff diskuterad, alla kollar upp helger och skriver förslag på tider, platser och aktiviteter.  

Andra arrangemang: Marie och Paulina är kontaktpersoner för "Dvärgpinschergänget i Syd". Vi kommer att 

arrangera en prova-på-agility och frågan kring fakturering tas upp. Faktura skickas till Göran. 

 

§ 8. Notisbladet/Deadline/Material 

Lotta efterlyser foto på dvärgpinschrar, mailas till Notisbladet.  

Förslag på speciallnr: rallylydnad, ett aktivitetsnummer (rallylydnad, viltspår), arbetande hundar 

(servishundar, vårdhundar), avel, foder  

 

§ 9a) Inför SSPK fullmäktige 
Deltagande delegater kommer att ha ett telefonmöte inför SSPK's årsmöte 

Delegater: Göran Morfeldt, Maj Flodin, Amanda Malm, Helene Andersson och Catharina Holmberg-

Kininen 

 

Dp-klubben har skrivit fyra motioner till SSPK's årsmöte, Göran vidarebefordrar dem till övriga styrelsen på 

styrelsemailen. Har någon synpunkter på dem så hör av er till Göran innan 28:e mars. 

 

§ 9b) Utställnings Kommittén: Helene Andersson deltar fram till rasspeciallen. Zandra Hell och Amanda 

Malm bildar nya utställningskommittéen 

 

För att anordna en officiell rasspeciall 2018 måste det ansökas tre år innan, nuvarande styrelse måste ta ett 

sådant beslut innan december 2015 

 

Klubben har sökt någon som kan vara utbildningsansvarig och innehar en CUA-utbildning, alt ngn som är 

intresserad att vara ansvarig för rasspecialen under ett par år och klubben skickar denna på CUA-

utbildning  

Vi lägger ut på hemsidan att klubben söker någon att utbilda. Göran och Amanda författar tillsammans en 

text till hemsidan 

 

§ 10. Inkommande skrivelser 
Inga inkomna skrivelser.  

Vi diskuterar en/flertalet gamla skrivelse: Länken till våra uppfödare inte fungerar. 

En Uppfödare har inte kommit upp på uppfödarlistan trots att hon har betalt. Kontakt har tagits med SSPK. 

De som deltar på SSPK's årsmöte talar med ansvariga och försöker finna en lösning på länk-problemet till 

uppfödarna från SSPK's hemsida. 

 

§ 11. Utgående skrivelser 

 

§11a) Etiketter från SSPK 

Då någon köper en dvärgpisncher får vi information om detta. Vi får "etiketter" med namn på köparen samt 

hund. Frågan är om vi i dp-klubben ska skicka ut brev till alla som köpt dvärgpinscher. Det är ett 

tidskrävande arbete (redan medlem? Haft dp tidigare? Osv) samt att det är kostsamt.  

Punkten bordlägges och tas upp på nästa möte 



 

 

 

§12. Övriga Frågor 

Fadder-system: Frågan om att starta ett faddersystem för nya, oerfarna uppfödarna. Där tex fyra olika 

uppfödare finns, på hemsidan, som stöttar dessa nya uppfödare, nya utställare, nya dp-ägare. Carola tar 

gärna på sig uppdraget men vill ha fler uppfödare som engagerar sig!  

 

Utställningsfaddrar? Ida & Marie kan tänka sig att ställa upp på det. 

 

Ärendet bordlägges och vi återgår till punkten på nästa möte 

 

Registrera styrelsen i SKK: Göran gör detta 

 

§13. Nästkommande möten 

9:e april, kl 19:30 

Marie kollar upp om det finns annat konferens-numer då dagens möte inneburit att många fallit ur och inte 

kunnat koppla upp igen. En ledamot ringde upp 60 ggr utan att komma in på mötet igen! 

 

§14. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

_______________________                       _______________________ 

Göran Morfeldt, ordförande.                         Marie D. Weis, sekreterare 

 

 

 

 

_______________________ 

Paulina Edbertsson, justerare 


