
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2021:8 
Möte via telefon: 2021-10-12 
 
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, 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 efter tillägg om inoff utställning på 7f 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Protokoll 7 förelåg i justerat skick gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
§5 Inkommande skrivelser. 
5a) Div. info SSPK/SKK  
- Föreningskunskap på distans  
- SSPK nomineringar till förtjänsttecken  
- Remissförslag nya typstadgar  
- BPH Bana – Norra Älvsborgs kennelklubb  
- KF handlingar SKK  
- Medlemsavgifter SKK 2022  
- Nya anvisningar för verksamhet vis s k hundförbudstiden  
- AU protokoll SSPK  
- Länk till aktivitetsplan 2022  
- Sponsringsavtal Oliver Petfood  
 
5b) Medlem som vill komma i kontakt med Utställningskommittén – Besvarat och ringt upp 
henne  
5c) Medlem som frågat om hon kan besöka Västerås utställningen och om hunden har giltig 
vaccination – Besvarat med att allt är i sin ordning och att hon är välkommen att besöka oss 
5d) Par som efterfrågar omplacerings hund – Besvarat att hon är välkommen att kontakta 
uppfödarna  
 
§6 Utgående.  
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d  



§7. Rapporter.  
7a) Rapport Rasspecialen – Allt gick bra förutom BIS med pinscherrasen där det tydligen 
blivit ett missförstånd men vi kommer reda ut detta inför specialen 2022. Kassören har inte 
fått alla fakturor än så vi får vänta med resultatet. 
7b) Årsmöte – Vi tänkte lägga årsmötet mitten av februari och funderar på digitalt. Catharina 
tar reda på med om hur det går att göra i ZOOM. 
7c) Mälarpinschern 2022 – Vi kommer vara i Västerås den 14 maj och SSPK har sin 
utställning dagen efter. Domare är klart men presenteras närmare. Catharina skriver till 
Pinschersektionen och Affenpinscherklubben angående BIS finaler bland våra pinscherraser 
och om förslag att utlysa tävling för gemensam logga på BIS rosetterna. 
7d) Mälarpinschern 2023 – Vi beslutade att ansöka via SSPK att lägga den i Västerås den 
27 maj 2023 och vi kommer då att vara tillsammans med Pinschersektionen och 
förhoppningsvis Affenpinscherklubben. 
7e) Årets Hund -  Vi beslutade att ställa in den tävlingen även detta år då det inte varit 
speciellt många tävlingar förrän nu på senare delen av året. 
7f) Inofficiell utställning 2022 – Vi beslutade att genomföra den i Upplands Väsby den 26 
november 2022. Sabina fick i uppdrag att boka lokalen. 
 
§8. Uppdrag 
Sabina ska boka hundhallen i Upplands Väsby till den 26 nvember 2022. 
 
§9. Övriga frågor. 
Inget 
 
§10. Nästa möte. 
Telefonmöte den 10 januari 2022 kl. 19,30 
 
§11. Mötet avslutas.  
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 


