Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2015:09
Möte via telefon: 2015-10-15
Närvarande; Annette Persson, ordförande, Catharina Holmberg
Kivinen sekreterare, Zandra Hell, ledamot, Ann-Charlotte Ling suppleant
Adjungerad Kassör Eva Borg Broberg
Anmält förhinder: Amanda Malm Vice ordförande, Paulina Edbertsson, ledamot, Kicki
Dahlström, suppleant, ,Carola Håkansson, suppleant,
Ej anmält förhinder: Ida Lundsten, suppleant
Ann-Charlotte Ling kommer in till mötet under §5.

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare

________________________________ ________________________________
Justerare, Annette Persson, ordförande Justerare, Zandra Hell, ledamot

§1. Mötet öppnas.

Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av justerare jämte ordförande

Till Justerar valdes Zandra Hell, ledamot jämte ordförande Annette Persson
§3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes
§4. Föregående protokoll 2015:08

Protokoll 2015:08 godkändes och lades till handlingarna
§5. Inkommande skrivelser.
§5a) Div info SSPK/SKK

Div. skrivelser från SSPK och SKK.
§5b) Inkommit en förfrågan från medlem att få tillgodoräkna sig 20 poäng för deltagande i
Dpklubben KM Viltspår för dem som anmäler till Årets Allroundhund.

Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har besvarat att Idag finns det redan på
Allroundhunden för deltagande i dvärgpinscherklubbenstävlingar 20 poäng vilket får endast
räknas med 1 gång. Önskar man förändringar i åretshundtävlingars statuter så får man skicka
in en motion.

§5c) Två stycken uppsägningar av uppdrag Katja Koho Sponsoransvarig & Neta Thomsson
sammankallande i Ram-Gruppen

Tyvärr har vi fått in 2 st uppsägningar av uppdrag, Katja Koho som tyvärr inte sitter kvar fram
till årsmötet utan avslutar sitt uppdrag omedelbart och Neta Thomsson som sitter med i ramgruppen fram till årsmötet. Valberedningen är informerad.
§5d) Inkommit en förfrågan från vårt träffombud Jessica Linhem Olsson om klubben skulle
kunna hjälpa till med pengar för dpträffar.

Styrelsen meddelar att förtillfället har klubben inte råd med den budget som klubben har idag
med att hjälpa till för hyror av lokaler för träffar däremot kan vi hjälpa till med pengar för fika
tex. Lucia fika. Styrelsen har till förslag att nästa år lägga in i budgeten för en summa för
varje träffombud detta tas upp igen till nästa möte.
§5e) Helen Andersson har kommit in med en fråga om kvarvarande saker som ska till
förrådet som blivit kvar hemma hos henne efter rasspecialen.
Annette Persson har pratat med Maj Flodin som lovat att fixa detta.
§5f) Förfrågan om Rasmonter från Maj Flodin ang kostnader för klubben.
Maj har varit i kontakt med ett tryckeri för att trycka upp nya rasfoldrar till montern 1280kr
ex. moms för 500 ex. Styrelsen godkänner detta. Styrelsen godkänner också att Maj Flodin får
fria händer gällande rasmontrarna och dess kostnader.
§5g) Inkommit en förfrågan från Ram-gruppen gällande deras fysiska möte söndagen
den 18/10 om klubben kan stå för kostnader av lunch och reseersättningar.
Styrelsen beslutar att det är helt klart att klubben står för dessa kostnader. Kvitton och
redovisning ska skickas in till kassör Eva Borg Broberg.
§6. Utgående.
§6a) Besvarat inkommande skrivelser
§7. Årsmöte, lokal prel bokad 13-14 februari

Styrelsen beslutar att årsmötet kommer bli av den 13 februari på Täby Galopp. Inbjudan fixar
sekreterare Catharina Holmberg Kivinen och förslag till mötesordförande Anso Pettersson,
Sekreterare tar kontakt med henne. Ordförande Annette Persson hade till förslag att
sekreterare Catharina Holmberg Kivinen blir protokollförare.
§8. Sponsoransvarig

Vi hälsar Kristin Östlund som ny sponsoransvarig för klubben, välkommen.
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen kommer finnas tillhands för Kristin om hon behöver
hjälp eller har frågor.
§9. Utställningsansvarig

Vi hälsar Annette Persson som ny utställningsansvarig för klubben, välkommen.
Snart dags för ett möte med utställningskommittén en ny grupp på facebook för kommittén,
kommer bildas snarast.
§10. Rapporter.
§10a) RAM Gruppen
Nytt möte för RAM-gruppen 18/10. Avtal från Jönköpingsbrukshundklubb för helgen 14-15 november
har kommit kostnad 1000kr per dag.
§10b) Notisbladet

Sista dag för julnumret är den 1 november, berättelse från KM-viltspår, anmälan årets hund, årsmöte,
sponsorerna, valberedningen, tidningar till sponsorerna.
§10c) KM Viltspår/ Kommittén
Har skickat in resultat och verksamhetsberättelse för KM i viltspår.
§10d) Kassör
Till och med september ligger klubben på + 8000kr men vi kommer nog hamna på – resultat.
Skicka betalningsfilen för medlem direkt till kassör istället. Eva Borg Broberg ska läsa på mer om
Swish konto och då också starta upp det till klubben.
§11. Uppdrag.
§11a) Uppfödarlistan / Brev
Styrelsen har nu läst igenom brevet och det är nu godkänt för att skicka ut till uppfödarna.
§11b) Åretshundtävlingar
Zandra Hell hjälper Amanda Malm med uträkningen av åretshund.
§12. Övriga Frågor.
Då föreläsningen med Moa Persson vart inställt slapp vi betala en extra avgift på 1000kr+moms och
då hon gärna ser att vi får till en föreläsning inom en snar framtid, vill vi skicka en liten gåva på våra
fina handdukar till Moa Persson som tack. Styrelsen gick med på detta.
§13. Nästa möte.
Nästa möte torsdag den 19 November kl.19,45
§14. Mötet avslutas.

Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag.

