
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2021:3 
Möte via telefon: 2021-04-12 
 
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, Ingela Pettersson, vice ordf. 

 

§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  
Gicks igenom och lades till handlingarna. 

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

- Enkät om CUA 
- SKK information om Covid-19 februari 
- Ändrade förändringar från Zoom SSPk informerar 
- SKK + Kalla fakta information 
- Hjälp att rekrytera handledare till skk uppfödarutbildning 
- Tips om att byta bakgrund i zoom 
- Angående datum för ansökan om prov och tävling 
- Anvisningar exteriörbedömning 17 februari 
- Föreningskunskap på distans 
- Angående Kalla Fakta SKK 
- Tips om zoom kurs på studiefrämjande för valberedning 
- CS nr1 -2021 
- Uppdatering styrelsen 2021 
- Förtydligande SKK klipparkiv 
- SRD Revidering 
- Begränsning Hereditärt fri 
- Efter årsmötet sspk 
- Mt och exteriörbeskrivning 
- Webinarium om BPH 
- Ni klubbar är viktiga SKK 



- Central avelskonferans digital via zoom SKK 
- Webinarium SSPK 8 april 
- Föreningskunskap på distans SKK 
- Rapportera in till SSPK 
- Hundvänliga hotell 
-  

5b) Intresserad av dvärgpinschervalp - hänvisade till hemsidan och uppfödarlistan 
5c) Intresserad av Dvärgpinscher – Hänvisad till hemsidan och uppfödarlistan 
5d) Intresserad av dvärgpinscher och vill bli medlem –  
5e) Ang Medlemstidning : Medlem som hört av sig angående att man inte fått 
medlemstidning – Medlemstidningen Pinnebladet är pausad sen början av covid- 19 och ges 
nu ut som nyhetsbrev. 
5f) Medlem som upptäck en hane på täckhundslistan som inte uppfyller dpklubbens krav – 
åtgärdat. 
 
6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, f 
 
7. SSPK bjuder in till möte den 28 april kl.18.00 alla i styrelsen är bjudna. 
Ordförande uppmanade alla att medverka på mötet men tyvärr kan hon inte själv. 
 
8. Aktiviteter i dpklubben 2021 
Förslag på att arrangera Exteriörbedömningar på olika håll i landet. Vi kollar upp med 
domare som finns i närheten och fortsätter med förslagen på vår FB grupp.  
 
9. Ekonomi 
Inget nytt då det inte händer så mycket mer än medlemsavgifter som kommer och delen som 
går ut till SSPK. 
 
10. Rapporter. 
10a) Revisorerna – revisionsberättelse?  
Den kom idag och har inga anmärkningar. 
 
10b) Viltspårskommitten  
Kommer arrangeras i sensommar/höst på samma plats som 2020, där kan vi ha många spår. 
Mer om detta kommer senare. 
 
10c) Tävlingskommittén  
Vi hoppas fortfarande på att vi kan arrangera SDPV-21 i september men det beror ju på FHM 
och SKK. Domare är ännu ej bestämd. 
 
11. Uppdrag 
Inget 
 
12. Övriga frågor. 
Inget 
 
13. Nästa möte. 
Telefonmöte den 11 maj 2021 kl. 19,30 
 
14. Mötet avslutas.  
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 


