
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:07 
Möte via telefon: 2016-06-21 
Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande , Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Elisabeth Gyllenswärd, ledamot, 

Sabina Andersson, ledamot, Jenny Kjellman, suppleant  

 

Anmält förhinder: Emilie Åstrand, suppleant 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Annette Persson, Ordförande              Justerare, Jenny Kjellman, Suppleant 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Jenny Kjellman, Suppleant jämte Ordförande, Annette Persson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötes protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
Brevet är klart till Skk centralstyrelse och ihopsatt med det material som ska skickas med.  
Kommer under de närmsta dagarna att gå vidare till SSPK.  
 
6. Inkommande skrivelser. 
 §6a) Div info SSPK/SKK  
 
§6b) Inkommit en person som är intresserad av en omplacerings hund.  
Eva Brunström har svarat  
 
§6c) En som vill bli kontaktad ang medlemskap för Borås utställningen.  
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen ringde upp medlem och allt vart utträtt.  
 
§6d) En som försökt att gå med i klubben men inte lyckats.  
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen kontaktade personen men fick aldrig någon mer 
kontakt om de lyckats eller ej.  
 
§6e) Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen blev uppringd av en äldre dam som 
pratade in på telefonsvarare ang att hon ville köpa en dvärgpinscher på äldre dar.  
Hänvisade till Eva Brunström som ringde upp damen men hon svarade aldrig.  



§6f) En som kontaktade oss ang uppfödarlistan och det här med gåvomedlemskap, 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har besvarat personen.  
 
§6g) Medlem som vill bli träffombud för klubben i Göteborg. 
Har även kommit in en till förfrågan till Ordförande Annette Persson om att samarbeta de två 
i mellan. Styrelsen beslutade att välkomna in Anna Olsson samt Annette Johanna som nya 
träffombud för Göteborg. 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna  
 
§8. Rapporter. 
§8a) RAM Gruppen 
Inväntar rapport från Malin Björkvik ang de frågor och diskutionen som kom upp under 
medlemsmötet i Sandviken. Elisabeth Gyllenswärd kotaktar Malin om detta. Inväntar svar 
från försäkringsbolagen. 
§8b) Pinnebladet 
Några stycken har inkommit med frågan om användarnamn, 2 stycken har inkommit och vill 
ha pappersformat vilket har skickats ut till dom. Nu gäller det att få in mer material så Daniel 
kan jobba vidare med nästa nummer. Elisabeth Gyllenwärd har fått i uppdrag att kolla upp 
om office paket till Daniel så han kan göra tidningen i publisher.  
§8c) Tävlingskommittén  
Helt klart med domare till rallylydnaden, inte riktigt klart med agilitydomare. 
Rasspecialen är där helt klart, vidare arbete pågår för alla tävlingstillfällen. Anmälningar till 
rasspecialen har börjat komma in. 
§8d) Rasspecialen/ Jubileums gåva,bjuda på kaffe och tårta under rasspecialen?, 
middagen , lekar osv.. 
Vi beslutar att den jubileums gåva vi jobbat fram ska användas som jubileums gåva som 
karaff till ägarna och inte till antalet anmälda hundar, men att vi även tar fram glas som vi kan 
ge som anmälningsgåva och även sälja i shopen . 
Ny offert ska skickas in om 60 st gåvor. Vi ska även ta fram 300 st glas. Ändring av logga på 
glasen. Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen tar kontakt med firman. 
§8e) Sponsoransvarig 
Kristin har jobbat på bra och fått fram en del sponsorer. Catharina Holmberg kivinen tog 
kontakt med Biodistra om sponsring och har lyckats få dom att sponsra 2 tävlingstillfällen. 
Ska även ta kontakt genom Catharina Holmberg Kivinens jobb och föröska få ihop en till. 
§8f)  Kassör 
Inget att rapportera 
 
§8g) Viltspårskommittén  
Väntar svar från domare tanken är att ha tävlingen i september. 
 
§8h) Medlemansvarig 
Rapport om att vi ökar i medlemsantalet och fler uppfödare använder sig av 
gåvomedlemskap. 
 
§9 Uppdrag  
Inga uppdrag 
§10. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
§10. Nästa möte. 
Den 4 augusti kl. 17.00 
 
§11. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


