Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2021:5
Möte via telefon: 2021-07-06
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant)
Ej närvarande: Sabina Andersson (kassör)

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Linda Olsson, ledamot

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Linda Olsson
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående mötesprotokoll
Protokoll 4 förelåg i justerat skick och gicks och lades till handlingarna.
5a) Div. info SSPK/SKK
- SKK information om Corona Maj månad
- Hjälp oss att samla in namnunderskrifter till SKK upprop
- Information om klubbverksamhet fr.o.m. den 1 juni SKK
- Information om freestyletävlingar 2021 SKK
- Öppning av tävlingar SKK
- Protokoll från SSPK
- Enkät från SSPKs utställningsgrupp
- Uppdaterad information om hur man kopplar stripe till sin klubb SKK
- Sport och sällskapsdjur juni2021
- Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning från 1juli skk
- Ledsagare på arrangemang SKK
- Inteckningskort SKK förlängd giltighet
- SKK föreningskommitté informerar
- Info till SKKs klubbar
- Nytt utställnings administrativt system – Katalog för pc ersätts
5b) Efteranmälning exteriörbedömningen Stockholm – besvarat
5c) Ang medlemskap & Tidning – Besvarat med att de inte är medlemmar i klubben och om
de har betalt in medlemskap bör de kontakta SKK.
5d) Inkommit från medlem gällande avvikande mot Dpklubbens Avelspolicy – Ej besvarat

5e) Inkommit där man vill köpa dvärgpinscher och frågar om beteende mellan hane och tik:
Besvarat
6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c,
7. Rapporter.
7a) Rasspecialen 2021
- Domare är Per Lundström
- Anmälningsgåva funderar vi på till nästa gång eller om vi kommer på
något skriver vi i vår grupp på FB
- Sponsorer till Rasspecialen samt viltspåret, alla jobbar vidare med
detta
7b) Exteriörbedömningen – Stockholm och Hässleholm
Har fungerat mycket bra, trevliga domare som tog sig an hundarna på bästa sätt.
7c) Rapport Kassör
Ingen rapport då kassören ej var med på mötet.
7d) Viltspår
Samma upplägg och antal som förra året Ingela ska fråga om datum med domarna.
8. Uppdrag
Inget
9. Övriga frågor.
Inget
10. Nästa möte.
Telefonmöte den 10 augusti 2021 kl. 19,30
11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

