
 
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:06 
Möte via telefon: 2016-05-10 
Närvarande; Annette Persson, Ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande , Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Elisabeth 

Gyllenswärd, ledamot, Sabina Andersson, ledamot, Jenny Kjellman, suppleant, Emilie 

Åstrand, suppleant  

 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Annette Persson, Ordförande              Justerare, Amanda Malm,Ledamot  

 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Amanda Malm, ledamot jämte Ordförande, Annette Persson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående mötes protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

 
 
§5 Utredning av klubb funktionärer 
Ärrendet åter till Dpklubben för ytliggare dokumentation. SSPK ger rasklubben uppdrag att 
punkta upp ivägskickat material för lättare överskådlig hantering av utskick. Detta material 
skickas sedan vidare till sspk igen för utredning. 
 
6. Inkommande skrivelser. 
 

6a) Div info SSPK/SKK 
6b) Skrivelse från medlemmar ang hundlöpet och användande av dpklubben namn. 
Vi godkänner skrivelsen att använda klubbens namn till team Dvärgpinscherklubben för 
hundlöpet. 
6c) Förfrågan ang sitt medlemskap och medlemsnummer.  
Förfrågan om personen var medlem i klubben och ville ha sitt medlemsnummer. Personen 
var inte längre medlem och skulle kontakta SKK om sitt medlemskap där. 
6b) Marie Hörberg har fått in en förfrågan ang monter jobb på Spånga Gymnasium via 
Mälardalens Småhundklubb den 14-15 maj. 
Som vi kan se är inte Mälardalens Småhundklubb anslutna till SKK och då väljer vi att avböja 
förfrågan om att ställa upp. 
6e) Inkommande skrivelser ang utställningen smålandspinnen 



Ordförande Annette har svarat personerna och allt löste sig. 
 
6f) Inkommande skrivelse från medlem ang Ras dokumentet. 
Det visade sig att det låg ute på klubbens hemsida fel rasdokument. Ordförande Annette tog 
kontakt med Neta Thomsson och Sekreterarer Catharina Holmberg Kivinen kontaktade SKK 
och det hela löste sig till slut, så nu ligger det rätta Ras dokumentet ute på hemsidan. 
 
7.  Utgående. 
7a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna  
 
8. Rapporter. 
8a) RAM Gruppen 
Inte så mycket att rapportera från sist möte planeras den 26 maj. 
8b) Notisbladet/Pinnebladet 
SSPK beslutade i söndagens möte i kista den 8 maj att lägga Notisbladet vilande så länge. 
Därmed kommer vi jobba fram Pinnebladet. Vi har just nu lite material från smålandspinnen 
samt medlemsmötet i sandviken vi väntar även in mer. Vi har fått in till förslag att ta kontakt 
med Daniel Hörberg och fråga honom om han skulle kunna tänka sig att göra Pinnebladet. 
8c) Tävlingskommittén  
Har fått klart med 1 domare och tävlingssekreterare för rallylydnaden i september men 
behöver komma i kontakt med en till domare samt sekreterare. 
8d) Sponsoransvarig 
Har fått kontakt men ännu har det inte hänt något. Ordförande Annette kontaktar Kristin 
Östlund för att höra vad som händer. 
8e)  Kassör 
Ska till nästa möte vara med för rapport. Väntar in från Mirka Försti resultat från 
smålandspinnen.  
8f)  Viltspårskommittén  
Beslut att lägga tävlingen till hösten istället med endast Dvärgpinscher. Elisabeth börjar kolla 
upp om plats längre ner och kolla upp om domare. Räknar med 20 spår. Platsen ej klar. 
8g)  Avtackningar förtroende valda. 
Beslut att skicka gåvor till Carola Håkansson samt Ann-Charlotte Ling som tack för deras år i 
klubben. Amanda Malm tar på sig att fixa för en summa av 200 kr var. 
8h) SSPK Möte Kista 
SSPK kassör Eva Borg Broberg tog upp att hon saknar betalningar för medlemsavgifterna, 
Föreningskommitten jobbar fram en handbok för förtroende valda och för kommitter. Det togs 
även upp på mötet det här med medlemskap och man går ut ur en klubb och blir medlem i 
en annan av SSPK rasklubb för att kunna ställa ut på SSPK utställningar. Ioch med att man 
gjorde en stadge ändring och rasklubbarna själva har hand om medlemskapet så kan man 
inte bli medlem i någon av de andra rasklubbarna om man inte har den rasen för att kunna 
ställa. SSPK har även skickat ut om en inbjudan för workshop om ras den 9 oktober, mycket 
intressant föreläsning med Maija Eloranta från SKKs avelskommitté. 
 
 
§10. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
§10. Nästa möte. 
 
Nästa möte den 21/6 klockan. 20.00 
 
§111. Mötet avslutas. 
Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag 


