Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2021:4
Möte via telefon: 2021-05-11
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör)

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Sabina Andersson, kassör

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående mötesprotokoll
Protokoll 3 förelåg i justerat skick och gicks igenom och AU protokoll 2021-04-27
konfirmerades och båda lades till handlingarna.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Dvärgpinscher expertfrågor hundsport
- Schnauzerbladet
- SKK lanserar upprop – stoppa hundsmuggling och massimport.
- Info inför mötet med sspk 28 april
- Förslagsbank för utställning i pandemins spår
- Information ISPU show 2021
5b) person som är intresserad av att göra exteriörbedömning för att hunden ska bli korad –
besvarad att hon måste ta kontakt med SSPK/dvärgschnauzerringen då de ska göra en
exteriörsbeskrivning
5c) Inkommit där man vill veta vad punkt 17 är i utställningsreglerna – besvarat med vad
punkt 17 innebär
6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c
7. Rapporter.
7a) Exteriörbedömning
Vi har fått 18 anmälningar till Hässleholm, Stockholm 8, Sundsvall 4 och än så länge 2 till Kil.
Vi beslutade att om vi inte får minst 12 anmälningar så ställer vi in då kostnaderna blir större

än intäkterna, vilket gör att Stockholm och Sundsvall ställs in Kil har ännu en vecka kvar av
anmälningstiden.
7b) Rapport från SSPK mötet den 28e april
Ingen från styrelsen var med annat än Annette som den dagen var med som SSPKs
sekreterare men hon berättade att det mesta var information om hur SSPK vill hur
rasklubbarna ska gör gentemot dem.
8. Uppdrag
Inget
9. Övriga frågor.
Inget
10. Nästa möte.
Telefonmöte den 6 juli 2021 kl. 19,30
11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

