Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2016:10
Möte via telefon: 2016-10-24
Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Amanda Malm Vice
ordförande, Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Sabina Andersson, ledamot, Elisabeth
Gyllenswärd, ledamot,Jenny Kjellman, suppleant
Anmält förhinder: Emilie Åstrand, suppleant
Elisabeth Gyllensvärd kommer in till mötet under §8a).

________________________________
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
Fick brev från SKK att delar av det inskick klubben gjort har gått vidare till SKK
föreningskommitté och att resten av inskickat jobbar de vidare med.
6. Inkommande skrivelser.
6a) Div info SSPK/SKK
6b) Medlem som skickat in en skrivelse som ville upplysa om sin hunds resultat.
Sekreterare har svarat och lagt in hunden på titelgalleriet.
6c) Inkommit om gällande avel på hane, tik lista?
Har gått vidare till Eva Brunström som svarat.
6d) Inkommit frågor om patella och ögonlysning skickat frågan vidare till RAM.
RAM har besvarat frågan
6e) En uppsägning av uppdrag, Kristin Östlund Sponsoransvarig
Tyvärr har det inkommit en uppsägning av uppdrag, Kristin Östlund väljer att avsluta sitt
uppdrag som sponsoransvarig.
§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 / Försäkringsbolagen / Hälsoenkät, Rapport från avelskonferensen.
Har fått protokoll från Malin Björkvik på de senaste möterna samt rapport från Sandviken.
Fortsätter att jobba vidare med uppdatering av Hälsa på hemsidan.
Elisabeth rapporterade om avelskonferensen som var givande för ett fortsatt arbete för RAS.
Förslag från RAM om föreläsare till medlemsmöte för år 2017 Irene Berglund (population och
genetik) 700 kr/timme minst 3 timmar preliminär bokad den 25/2 samt den 25/3.
Förslag på plaser Jönköping och Sundsvall.
Styrelsen godkänner förslaget av plats från RAM och kostnaden för Irene Berglund samt
bokningen på dessa datum, men att man även inkommer med kostnadsunderlag gällande
hyra av lokal samt hotellpriser. RAM gruppen har själva satt en deadline den 30 november
att inkomma med resterande.
8b) Pinnebladet
Vår fantastiska veterinär har inkommit med två nya artiklar, julens faror på ett litet annorlunda
sätt samt artikel om pyometra (livmoderinflamation).
Ordförandes rader (året som gått, tack för i år). Lure racing, blänkare i tidningen om nästa
års rasspecial. Årsmöte.
8c) Tävlingskommittén
Domare till nästa års rasspecial blir inte Eva Borg.
Nästa års domare blir istället Bo Skalin.
Klubbens MH i värnamo, en Dvärgpinscher som anmält sig annars var MH fullt av andra
raser.
8d) Sponsoransvarig
Kristin har inkommit med en uppsägning av uppdrag, så klubben söker nu en ny.
Jenny Kjellman tillfrågad men ska tänka på saken.
Vi får lägga ut en annons på hemsida och facebook.
Kontrak för Royal canin går ut sista december, klubben ska försöka att skriva kontrakt igen
med Royal canin, kontakt tas med Royal.
8e) Kassör
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen fick brev från Skatteverkat gällande att klubben inte
skickat in deklaration för år 2015. Missförstånd av Kassören men den är nu inskickad och vi
har inte fått något svar ännu från Skatteverket om det skulle vara rätt eller fel.
8f) Viltspårskommittén
Ingela Pettersson har fått brev från domare om nästa års viltspår och de har flera datum som
är lediga. Amanda Malm kollar vidare och försöker få klart innan årets slut med datum och
kostnader.
8g)Årsmöte
Styrelsen beslutade att årsmötet skulle bli av den 4e februari.
Amanda kollar upp lokal i södertälje och går det inte där testar vi med Kista Brukshundklubb.
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen ber även alla att börja förbereda för årshandlingar
inom de olika kommitterna.
8h) SSPK förtjänsttecken.
SSPK har skickat ut information angående förtjänsttecken.
Styrelsen har beslutat att nominera 2 personer till förtjänsttecken silver
Och en till förtjänsttecken guld.
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen skickar in förslagen till SSPK.

§9 Uppdrag
§10. Övriga Frågor.
Inga övriga frågor
§11. Nästa möte.
5 december klockan 20.00
§12. Mötet avslutas.
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag

