Dvärgpinscherklubben
Extra Mötesprotokoll 2016:05
Möte via telefon: 2016-04-26
Närvarande; Amanda Malm Vice ordförande , Catharina
Holmberg Kivinen sekreterare, Elisabeth Gyllenswärd, ledamot,
Sabina Andersson, ledamot, Jenny Kjellman, suppleant
Anmält förhinder: Emilie Åstrand, suppleant
Annette Persson, ordförande kommer in till § 8

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare

________________________________
Justerare, Amanda Malm, vice ordförande

________________________________
Justerare, Sabina Andersson, Ledamot

§1. Mötet öppnas.
Vice.ordförande Amanda Malm öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till Justerar valdes Sabina Andersson, ledamot jämte vice ordförande, Amanda Malm
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§4a. Årsmötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§4b) AU -protokoll 2016-04-12
Godkändes och lades till handlingarna
§5 Utredning av klubb funktionärer
Brev har gått ut till berörda personer enligt förslag från SSPK samt AU beslut. SSPK
kommer ta upp detta på sitt fysiska möte den 8e maj.
§6. Utgående.
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna.

§7. Inkommande skrivelser.
7a) Div info SSPK/SKK
7b) Inkommit skrivelse gällande SDPV titlar i Valpklassen för rasspecialen.
Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen med nya titlar till rasspecialen.
SDPV Valpklass 4-6 månader och SDPV Valpklass 6-9 månader.
§8 Notisbladet
Den 14e april hade SSPK tillsammans med rasklubbarnas ordförande ett möte gällande
Notisbladet. Där vi fick i uppdrag innan SSPK fysiska möte i Kista den 8e maj diskutera hur vi
ska gåvidare med Notisbladet eller inte. Via vår enkät som vi la upp på hemsidan och
facebook sidan fick medlemmar göra sin röst hörd gällande tidningen. På frågan Fysiskt
tidning svarade 55,6 % Nej och 44,4 % svarade ja. På frågan gällande Nättidning svarade
77,8% ja på frågan om nättidning och 22,2% svarade nej på den frågan.
På frågan gällande om det bara skulle handla och Dvärgpinscher svarade 63% att de ville att
tidningen skulle handla om enbart Dvärgpinscher. 37% ville att det skulle handla om alla
raser i Sspk. Styrelsen beslutade enhälligt att göra vår egna pinnebladet.
§9 Pinnebladet.
För att kunna genomföra Pinnebladet behöver vi en redaktör, Annette föreslår att vi försöker
leta runt bland våra bekanta. Till en början ska vi försöka få ut Pinnebladet varannan månad.
§10. Nytt hyreskontrakt gällande förrådet.
Från och med 1 maj börjar ett nytt kontrakt gälla med en hyreshöjning på 17 kr. I kontraktet
kan man även binda upp sig på tex 24 månader och få 20% rabatt varje månad. Styrelsen
beslutade att binda upp förrådet på 24 månader med rabatten på 20%. Maj Flodin får i
uppdrag att förlänga kontraktet.
§10. Övriga Frågor.
Inga övriga frågor
§10. Nästa möte.
Den 10 Maj 2016 kl.20.00
§111. Mötet avslutas.
Vice ordförande Amanda Malm avslutar mötet och tackar för idag

