
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2021:7 
Möte via telefon: 2021-09-07 
 
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande), 

Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör) 

Ej närvarande:  
 
 
________________________________  

Protokollförare, Annette Persson, sekreterare 

 

 ________________________________                   ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande    Justerare, Ingela Pettersson, ledamot 

 

§1. Mötet öppnas. 
Catharina hälsade oss alla välkomna. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Ingela Pettersson 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Protokoll 6 förelåg i justerat skick och gicks och lades till handlingarna. 

 
§5 Inkommande skrivelser. 
5a) Div. info SSPK/SKK 

- Föreningskunskap på distans- kursstart 1 september 
- SSPK enkät för rasklubbarnas verksamhetsplan 
- SKK CS nr 5-2021 
- Ny kursplan för skrivare i Rallylydnad SKK 
- SLU forskningsnytt 
- Ang valberedningen SDHK´s skrivelse angående valberedningen 

förslag till centralstyrelsen 
- Remiss – förslag till nya typstadgar för skk medlemsorganisation 

 
5b) Inkommit en som är intresserad av att köpa Dvärgpinscher – Besvarat med hänvisning till 
klubbens uppfödarlista 
5c) Inkommit fråga gällande valpregistrering SKK – Ej besvarat 
5d) Inkommit gällande Rasspecialen och valpklass – Besvarat med att det skett ett misstag 
vid mejlutskicket 
 
6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d 
 
§7. Rapporter. 



7a) Rasspecialen 2021 
- Anmälningar - 49 st men Sabina har funnit några fler som betalt. 
- Övrigt – Allt beställt och sponsorsaker är på väg in. 

7b) Rasspecialen 2023 – Ev 23 maj vi ska prata med Pinschersektionen om ev 
samarrangemang. 
Vi beslutade att bjuda Affenpinscherklubben på domare, ringsekreterare samt övriga 
kostnader det dom behöver göra själva är att sköta sin prisutdelning. 
7c) Sponsor – DogLove sponsrar alla medlemmar. 
7d) Medlemsstatistik – Pekar lite uppåt. 
7e) Förtjänsttecken SSPK – vi diskuterade om detta och Annette skickar in förslag till SSPK 
7f) Inoffen- Vi beslutade att inte genomföra den detta år så Sabina fick i uppdrag att avboka 
hallen. 
 
§8. Uppdrag 
Inget 
 
§9. Övriga frågor. 
Inget 
 
§10. Nästa möte. 
Telefonmöte den 12 oktober 2021 kl. 19,30 
 
§11. Mötet avslutas.  
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 


