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________________________________  

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 samt Au protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
.Inget att rapportera, SSPK har möte den 15 januari där kommer frågan tas upp från klubben. 
 
6. Inkommande skrivelser. 
6a) Div info SSPK/SKK 
6b) En person som hört av sig och vill sätta sin hanhund på täckhundslistan. 
Vår hänvisare Eva Brunström har svarat 
 
§7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d,e, 
 
8. Årsmöte 
8a) Valberedning 
Inget att rapportera, Annette tar kontakt med Göran Åkesson. 
8b) Kassör 
Inget att rapportera, Annette tar kontakt med Mirka Försti. 
8c) Ram  
Statistik kvar att göra. 
8d) Årsmötes handlingar/ Propositioner 
Finns lite kvar att fixa med detta annars ser det bra ut. 
 



Propositioner behandlades och godkändes. 
Statuter för 
Rasspecialen SDPV 
Klubbmästerskap i Agility 
Klubbmästerskap i Rallylydnad 
 
8e) Lokal 
Lokalen klar med tider, Sekreterare har tagit kontakt med Catering Firma beställning bör 
göras 1-2 vecka innan. Inga anmälningar har kommit in. 
 
 
§9. Rapporter. 
 
9a)RAM Gruppen/ Protokoll från möten / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande 
kategori Hälsa / Försäkringsbolagen / Hälsoenkät, Rapport från avelskonferensen. 
Har möte den 16e januari och då blir det nya tag få klart frågorna i enkäten osv.  
 
9b) Pinnebladet  
Inget att rapportera nästa nummer slutet på februari. 
 
9c) Tävlingskommittén  
Rasspecialen bör påbörjas att jobba med. Anmälningsgåvor osv. 
Vilka kan ställa upp och hjälpa till. Tas på nästa möte. 
 
9d) Sponsoransvarig 
Inget att rapportera 
 
9e)  Kassör 
Inget att rapportera 
 
9f) Viltspårskommittén 
Heidi Westman vill åter igen gå med i kommittén, helt ok för styrelsen. 
Datum och inbjudan kommer till nästa möte. 
 
9g) Åretshund 
Anmälningar har kommit in och de som skickat in har fått en bekräftelse med att deras 
anmälan är mottagen och den poäng de tävlar med.  
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen lägger ut en reminder på facebook 
 
§10 Uppdrag  
 
§11. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
 
§12. Nästa möte. 
23 januari klockan 20.00 
 
§13. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


