Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2017:02
Möte via telefon: 2016-01-23
Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Amanda Malm Vice ordförande,Catharina
Holmberg Kivinen sekreterare, Sabina Andersson, ledamot, Elisabeth Gyllenswärd,
ledamot,Jenny Kjellman, suppleant
Extra inbjuden till mötet och närvarande: Revisor Malin Björkvik
Anmält förhinder:Emilie Åstrand, suppleant
Amanda Malm kommer in till mötet under §6

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare

________________________________
Justerare, Annette Persson, Ordförande

________________________________
Justerare, Elisabeth Gyllenswärd, Ledamot

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till Justerar valdes Elisabeth Gyllenswärd, 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
SSPK Vice ordförande Annelie Finnerbäck tar kontakt med SKK för att höra vad som händer.
§6. Inkommande skrivelser.
§6a) Div info SSPK/SKK
§6b) Medlem som anmält sina valpköpare till gåvomedlemskap i klubben och ville ha
information om anmälan kommit in samt betalning.
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har svarat medlem att hon kontaktar SKKs då de
hanterar klubbens medlemskap och att klubben sätter tillbaka det belopp som hon betalt in
till klubben för gåvomedlemskapet, kassören är informerad.
§6c) Person som skickat in och vill få ersättning genom att anmäla till Sundsvall dock
är hon inte medlem i SSPK.
Catharina har svarat.
§6d)Uppsägning av uppdrag
En uppsägning av uppdrag har inkommit till styrelsen, Daniel Hörberg väljer att avsluta sitt
uppdrag i valberedningen from 2017-01-23

§7. Utgående.
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 6 – a, b,c,d
§8. Årsmöte handlingar
§8a) Valberedning
Valberedningen har inkommit med sitt förslag.
§8b) Årsmötes handlingar/ Propositioner
§a)Balans & resultat räkning
Klubben har mycket god ekonomi enlig balans och resultat räkning
§b)Budget
Ordförande Annette Persson & Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen kollar upp budget
för nästa år och går igenom tillsammans.
§c) Verksamhetsberättelsen
Några ändringar ska göras där sen är den helt klar för publicering på hemsidan.
§d) Propositioner
Propositionerna från styrelsen om åretshundtävlingarna gick igenom.
8e) Lokal/mat
Totalt just nu 15 anmälda till årsmötet väntar till på fredag den 27e januari med att skicka in
för maten.
§9. Rapporter.
9a)RAM Gruppen/ Protokoll från möten / Arbeta fram nytt på hemsidan gällande
kategori Hälsa / Försäkringsbolagen / Hälsoenkät, Rapport från avelskonferensen.
Malin Björkvik har fått kontakt med Timrå Brukshundklubb och lokalkostnad är 500 kr,
styrelsen godkänner bokning och kostnaden av lokalen. Annars inget nytt att rapportera.
9b) Pinnebladet
Har fått in en offert att göra Pinnebladet i pappersformat istället, priset skulle bli 6800 kr per
nummer. Styrelsen tar frågan vidare till årsmötet.
9c) Tävlingskommittén
Vi välkomnar Katja Koho och Ida Lundsten till tävlingskommitten.
Vi har fått vetskap om att Mälarpinscher firar 30 års jubileum i år och sjävklart tycker vi att det
ska firas.Annette kollar upp med Pinscher om vi kanske kan göra något tillsammans.
9d) Sponsoransvarig
Tyvärr har vår huvudsponsor Royal canin valt att hoppa av sina kontrakt med ”små” klubbar i
år och endast väljer att skriva kontrakt med de större klubbarna. Kontakt har skett med Hill´s
och väntar svar där.
Jenny Kjellman har fixat till årsmötet en liten gåva och även Catharina Holmberg Kivinen har
fixat.
9e) Viltspårskommittén
Väntar fortfarande på svar om datum men om det går som de vill så blir det i April månad.
§10 Uppdrag
Inga uppdrag

§11. Övriga Frågor.
§11 a) Åretshund
alla som anmält har nu fått sina siffror samt att det som tävlar om titeln har nu även blivit
inbjudna till årsmötet. Diplomen är klara och är skickade till sekreterare Catharina Holmberg
Kivinen för utskrift och även resultat listan.
§12. Nästa möte.
Årsmötet den 5e februari
§13. Mötet avslutas.
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar alla som varit med under året.

