
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2020:05 
Möte via telefon: 2020-04-07 
 

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

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

 

Anmält förhinder:  

Ej anmält förhinder: Izabella Svensson (suppleant), Nathalie Lorenz (ledamot) 

 

 

________________________________  

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 Ingela Pettersson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes efter att vi lagt till 7H under punkt 7 rapporter. 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

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

- Information från SKK om Coronaviruset. 
- Centralstyrelsen protokoll 1-2020. 
- Information från SSPK gällande sammanställning av FAQ om Corona. 
- Tips i Corona tider SKK. 
- Centralstyrelsen nya restriktioner gällande klubborganiserad verksamhet. 

5b) Inkommit gällande fel namn på diplomet. 
5c) Inkommit gällande sponsring. 
5d) Inkommit gällande funktionär för Rasspecialen. 
5e) inkommit adressändring från medlem. 
5f) Inkommit fråga gällande kommande kullar. 
5g) Inkommit frågan gällande anmälningsavgiften till Rasspecialen om återbetalning. 
 
6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, e, f, g. 
 



§7. Rapporter. 
7a) Rasspecialen – Då alla utställningar stoppats fram t o m maj månad (än så länge) så 
ansökte vi om nytt datum. Svaret från SKK blev JA så nu ska SDPV-20 arrangeras den 28 
november 2020 i Upplands Väsby med samma domare. 
7b) RAS Dokumentet – Annette tillskriver SKK via SSPK om att få anstånd med detta ännu 
en gång då det ej går att ha medlemsmöten pga SKKs restriktioner och det är ett måste för 
att få det förankrat hos medlemmar/uppfödare innan det skickas in för granskning via SSPK 
till SKK. 
7c) Kassör – Inget nytt har hänt än. 
7d) Dp-race i Falkenberg den 11/7–2020 – Vi avvaktar då vi måste se om vi får arrangera 
som det är tänkt. 
7e) Viltspårs KM – Avvaktar med detta också men det mesta är ju redan förberett. 
7f) Pinnebladet – Inväntar ett par saker men bladet kommer skickas ut till medlemmarna 
efter påsk.  
7g) Sponsoransvarig – Nathalie var inte med på mötet så ingen rapport. 
7h) Hänvisningen – Ny tillfällig hänvisare är Heidi Westman då Nathalie bett om detta. 
Då det för tillfället är utställningsstopp beslutar vi att under denna tid ta bort kravet på 
utställningsmerit på vår valhänvisning. 

 
§8 Uppdrag  
Styrelsen har i uppdrag att färdigställa RAS dokumentet. 
 
§9. Övriga frågor. 
 
§10. Nästa möte. 
Telefonmöte den 18 maj 2020 kl. 19,30. 
 
§13. Mötet avslutas. 
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 


