
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:09 
Möte via telefon: 2016-09-13 
Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Catharina Holmberg 

Kivinen sekreterare, Sabina Andersson, ledamot, Jenny Kjellman, suppleant 

 

Anmält förhinder: Emilie Åstrand, suppleant, Amanda Malm Vice ordförande  

EJ Anmält förhinder: Elisabeth Gyllenswärd, ledamot, 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Annette Persson, Ordförande              Justerare, Sabina Andersson, Ledamot 

 

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

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötes protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
Fortfarande inget svar från SKK. 
 
6. Inkommande skrivelser. 
 §6a) Div info SSPK/SKK  
 
§6b) Inkommit angående medlemskap .  
Besvarat med allt om medlemskap hittar du på hemsidan och länkat till sidan. 
 
§6c) Inkommit från medlem ang hundkapplöpning 
Vi tackar för förslaget och kollar upp detta till nästa år. 
 
§6d) Inkommit skrivelse ang middag och utställningen den 27-28 augusti till 
Dpklubben och SSPK. 
SSPK har tagit över skrivelsen och svar kommer från dom. 
 
§6e) Inkommit skrivelse, vill veta mer om hundutställningen den 27 augusti.  
Annette har haft kontakt och personen ville veta resultatet för vår utställning den 27 augusti.  

 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d,e, 



 
§8. Rapporter. 
 
8a) RAM Gruppen/ Protokoll från möten?  / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande 
kategori Hälsa / Rapport Sandviken/ Försäkringsbolagen / Hälsoenkät 
Vi har fått in från Jenny Kjellman att hon avsäger sig sitt uppdrag från RAM gruppen men 
sitter kvar på sin styrelsepost. Inget nytt att rapportera. 
 
8b) Pinnebladet  
Catharina Holmberg Kivinen har försökt att få tag på Daniel men inget svar. Repotage och 
bilder från rasspecialen och middagen.  
 
8c) Tävlingskommittén  
Km i agility och rallylydnad den 17-18 september. 6 st Dvärgpinscher tävlar i agility och 45 st 
i rallylydnad varav 2 dvärgpinscher som tävlar. Det har inkommit från tävlingskommittén 
regler för KM i agility och Rallylydnanden. 
 
Styrelsen godkänner reglerna som följer här nedan: 
Regler för Dvärgpinscherklubbens KM i Agility och Rallylydnad 

AGILITY 

Den med snabbaste tid sammanlagt i båda loppen och minst fel får titeln KLUBBMÄSTARE 

AGILITY + år 

RALLYLYDNAD 

Den som får minst ett kvalificerande resultat och därefter högsta poäng av alla klasserna får 
titeln KLUBBMÄSTARE RALLYLYDNAD + år.  
Skulle poängen bli lika så vinner den som tävlar i högsta klassen för dagen. 
 
MH i värnamo den 15 oktober, ligger ute på hemsida och facebook. 
 
8d) Rasspecialen  

- Förtydligande gällande regler ang titeln SDPV (svensk dvärgpinscher vinnare) för att 
kunna vinna tittlarna 
SDPV Valp 4-6 månader 
SDPV Valp 6-9 månader 
SDPVJ 
SDPVV 
SDPV 
Så måste man bli BIR eller BIM i sin klass 
 

- Gällande tävlingsrätten/ägande rätten på hund i samband med rasspecialen. 
I och med att katalog för PC inte registrerar om hundens uppfödare osv har 
tävlingsrätten/ägande rätten för hunden vill vi försöka göra detta enklare för den 
ansvarige som tar emot anmälningarna.Därför kommer vi lägga in på hemsidan att de 
som anmäler sina hundar på detta sätt får skicka in ett separat mejl om att dessa 
hundar ingår i en sådan överenskommelse och fungerar inte detta är anmälaren 
tvungen att inkomma med det avtal man har skrivit. 
 
Uppmärksammat att vi har samma domare som svensk vinnare utställningen i 
december. Annette tar kontakt med SSPK Carina Andersson Rapp för att höra hur vi 
ska göra. 

 



 
8e) Sponsoransvarig 
Inget att rapportera. 
 
8f)  Kassör 
Inget att rapportera 
 
8g) Viltspårskommittén  
Tyvärr får vi ställa in årets viltspårstävlan. 
 
§9 Uppdrag  
 
9a) SSPK handbok 
Styrelsen fick i uppdrag att läsa och inkomma med synpunkter till klubbens nästa möte som 
är dagens. Styrelsen som var med på dagens möte har läst handboken och kunde inte hitta 
något som behövdes ändras eller tabort. Utmärkt gjort av Annelie Finnerbäck. Sekreterare 
Catharina Holmberg Kivinen tar kontakt med Annelie. 
 
§10. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
 
§11. Nästa möte. 
Återkommer med tid. 
 
§12. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


