
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2020:06 
Möte via telefon: 2020-05-18 
 

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

Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant)  

 

Anmält förhinder: Sabina Andersson (kassör) 

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 Linda Olsson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

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

- Ny kampanj gällande köpa hund 
- Skk föreningskommitté informerar om nya styrelseportalen 
- Justerat uttalande från skk centralstyrelse gällande klubbverksamhet 
-  Ansökan om ändring av championatregler och särbestämmelser 
- Information om fortsatt avstängd extriördomare 
- utdrag ur kommande CS protokoll nr 4 -2020 
- aktiviteter online skk uttalanden 
- nytt online betalningssystem sbk tävling 
- Skk justering av definition av resor till andra delar i landet 
- CS protokoll nr 4-2020 

5b) ang. Seriös uppfödare - vi har ingen uppfattning om olika uppfödare annat än att de följer 
SKKs grundregler och följer SKKs avelsrekommendationer och det får vi ju hoppas denna kennel gör 
om de har SKKs registreringsbevis på valparna. 

5c) ang. köpa dvärgpinschervalp - Va skoj att ni är intresserade av vår ras. Om du kikar in på 
vår hemsida och på länken uppfödare så finns där uppgifter på dem som är med på vår uppfödarlista 



du hittar fler om du på SKKs hemsida går till sidan Köpa hund och där söker upp dvärgpinscher, där 
finns alla rasens uppfödare. 

5d) ang. köpa dvärgpinschervalp, ställa sig i kö - Vi i klubben har ingen lista utan du får 
kontakta uppfödare själv.  

5e) ang. söker valp - vi rekommenderar inga valpar utan ni får kika på vår hemsida under köpa 

dvärgpinscher eller så kikar ni in på SKKs hemsida och där Köpa hund och sök dvärgpinscher. 

På dessa sidor kan ni kanske finns er valp. 

5f) ang. digitalutställning – besvarat av webmaster 
  

6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 b, c, d, e, f,  
 
§7. Rapporter. 
7a) Rasspecialen – Inget nytt 
7b) RAS Dokumentet – Vi har dispens året ut på att inkomma med detta till SKK. Catharina 
och Sabina har jobbat på att sammanställa och kommit en bra bit på väg. Enligt 
försäkringsbolagen har vår ras har problem med ryggar och magar. 
7c) Kassör – 97 561 kr på kontot, bildutställningen gav 2 620 kr, utgående är 2 000 kr till 
SSPK och 501 kr för förrådet. 
7d) Dp-race i Falkenberg den 11/7–2020 – Vi avvaktar fortfarande på restriktioner som 
kommer den 3 juni ang resor i landet. 
7e) Viltspårs KM – Inget nytt. 
7f) Pinnebladet – Försöka få ut ett nummer i juni. 
7g) Sponsoransvarig – Vethem sponsrar oss, medlemmar ska få kod till hemsidan och alla 
evenemang vi har får saker. 
7h) Bildutställning – Otroligt populärt så vi kommer att försöka enligt önskemål att ha en till 
nu i sommar. Fråga Heidi om hon är villig att göra detta igen. 

 
§8 Sommarhälsning. 
Alla som jobbar inom klubben ska skriva en sommarhälsning med bilder som skickas till 
webmaster för att läggas ut på sociala medier. 
 
§9. Uppdrag. 
Styrelsen har i uppdrag att färdigställa RAS dokumentet. 
 
§10. Övriga frågor. 
Inga. 
 
§11. Nästa möte. 
Telefonmöte den 23 juni 2020 kl. 19,30. 
 

§12. Mötet avslutas.  
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 
 


