Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2016:03
Möte via telefon: 2016-02-17
Närvarande; Annette Persson, ordförande, Amanda Malm Vice
ordförande , Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Elisabeth
Gyllenswärd, ledamot, Sabina Andersson, ledamot, Emilie Åstrand, suppleant , Jenny
Kjellman, suppleant
Anmält förhinder:

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare

________________________________ ________________________________
Justerare, Annette Persson, ordförande

Justerare, Amanda Malm, ledamot

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till Justerar valdes Amanda Malm, ledamot jämte ordförande Annette Persson
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§4. Årsmötesprotokoll
Ej klart ännu
§4a). Konstituerande Protokoll
Konstituerande är klart men ej utskickad
§5. Genom gång av Klubbens Policy & tystnadsplikten.
Vi gick igenom klubbens policy och tystnadsplikten och alla har läst.
§6 Genom gång av verksamhetsplan & Budget 2016.
Vi gick igenom klubbens verksamhetsplan och budget, inga konstigheter.
§7. Inkommande skrivelser.
§7a) Div info SSPK/SKK
§7b) Inkommit skrivelse om rasstandarden
Annette Persson har svarat att oavsett storlek på hund så är hunden en dvärgpinscher.
§7c) Inkommit ang årets medlem
Catharina har svarat mejlet att det har gått rätt till enligt klubbens regler.

§8. Utgående.
§8a) Besvarat inkommande skrivelser
§9. Rapporter.
§9a) RAM Gruppen
Ingår i gruppen
Elisabeth Gyllenswärd
Jenny Kjellman
Malin Björkvik
Ingegerd Kilarne Holm sitter med i gruppen för statistik.
Sabina Andersson går också med i gruppen.
§9b) Notisbladet
Då vi nu inte har några redaktörer så ska allt material skickas in till Annelie Finnebäck.
En enkät kommer göras om hurvida dpklubben ska ha kvar notisbladet eller sattsa på en
nättidning. Kommer inom kort på hemsidan och facebook.
§9c) Utställningskommittén byter namn till tävlingskommittén
Där vi slagit samman alla klubbens tävlingar så som rasspecialen, agility och rallylydnad osv.
De som ingår i gruppen är
Annette Persson sammankallande
Emma rydhammer
Emilie Åstrand
Jessica Broberg
Kristin Östlund
Ska inom kort ha sitt första möte
§9d) Kassör
Kassör är Mirka Försti, mejl ska vara inkopplad.
§9e) Medlemsansvariga
Catharina Holmberg Kivinen tar på sig uppdraget att vara medlemsansvarig
§9f) Åretshund
Amanda Malm har räknat klart men väntar bara på kritiklappar för de sista.
Nya rosetter måste beställas in.
§9g) Viltspårskommittén
Amanda Malm ingår nu i kommittén planen är att försöka få igång
Viltspårs träning för nybörjare runt om i landet.
§9h) Lokalombud/ Dvärgpinscherträffar landet runt
Vi beslutar att ta bort lokalombuden och ser om vi kan få igång Dvärgpinscherträffar landet
runt aktivt istället. De ombud som är aktiva kommer få ett mejl om vårt beslut.
§10. Uppdrag.
§10a) BPH Lunds BK 29 Maj 2016
Är bokat för Dvärgpinscherklubben, vi beslutar att ändra kontaktperson
för BPH så ny kontaktperson är Annette Persson. Punkten är omedelbart justerad.
§11. Övriga Frågor.
Inga övriga frågor
§12. Nästa möte.
Återkommer med datum i slutet på mars.
§13. Mötet avslutas.
Ordförande Annette Persson avslutar och tackar för idag

