
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2020:04 
Möte via telefon: 2020-03-05 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande), 

Annette Persson (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Nathalie Lorenz (ledamot) , 

Linda Olsson (suppleant)  

 

Anmält förhinder:  

Ej anmält förhinder: Izabella Svensson 

 

 

________________________________  

Protokollförare, Annette Persson , sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande    Justerare, Ingela Pettersson 

 

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

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående mötesprotokoll och AU-protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

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

- Information från FCI om Coronaviruset 
- Inbjudan SKK Domarutbildning Rallylydnad 
- Information för arrangörer gällande Rallylydnad 

5b) Inkommit information på mejl betalningsbegäran Bedrägeri! 
5c) Inkommit från en person som vill hälsa på hos uppfödare 
 
§6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c,  
 
§7. Rapporter. 
7a) Rasspecialen - Allt är under kontroll 
7b) RAS Dokumentet – Styrelsen arbetar tillsammans på att denna ska färdigställas. Vi alla 
tittar igenom den och tar upp den på ett senare möte då vi ska ha medlemsmöte i Eskilstuna 



den 16 maj om denna. Fram till dess ska Sabina och Catharina sammanställa enkäten och 
Nathalie ska be om sjukdom statistik från 2019 utan försäkringsbolagen. 
7c) Kassör – Inget nytt så här tidigt på året 
7d) Dp-race i Falkenberg den 11/7–2020 – Till minne av Mariann Olsson som många år 
ordnade detta för oss med dvärgpinscher har Annette bokat platsen och tiden kl. 15 – ca 18  
7e) Viltspårs KM – Förslag finns på att flytta KMet till Torsby och tidigarelägga det. 
7f) Pinnebladet – Vi beslutade att göra denna till webbtidning pga av kostnaderna, klubben 
kan inte gå minus varje år pga av denna.  
7g) Sponsoransvarig – Nathalie är på gång med detta. 
7h) Årets hund – Milla fortsätter att vara vår samman räknare. 

 
§8 Uppdrag  
Styrelsen har i uppdrag att färdigställa RAS dokumentet som måste in första halvan av 2020. 
 
§9. Övriga frågor. 
 
§10. Nästa möte. 
Telefonmöte den 7 april kl. 19,30 
 
§13. Mötet avslutas. 
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 


