
Protokoll fört vid Dvärgpinscher klubbens styrelsemöte 2008-04-07

Närvarande: Anders Hammarqvist, Karin Larsson, Annika Ottosson, Gunnel Karlsson, Kristina 
Eriksson, Maria Larsson, Ingela Petersson, Hanna Schnackenburg, Jenny Kjellman

Anmält förhinder: Tim Berggren, Jessica Broberg

§84   Mötets öppnande
Ordförande Anders Hammarqvist hälsade alla välkomna.

§85   Val av protokollförare till mötet
Annika Ottosson valdes till protokollförare till mötet.

§86   Val av protokolljusterare
Maria Larsson valdes till protokolljusterare.

§87  Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§88   Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§89   Konfirmerande av VU-beslut
Styrelsen beslutar att konfirmera VU-besluten.

§90   Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser enligt bilaga.

§91   Utgående skrivelser
Utgående skrivelser enligt bilaga.

§92  Ekonomi 
Vi har i nuläget fått in anmälningsavgifter från Ölandspinnen och ligger + 479 kr, samt att 
medlemsavgifter börjar komma in.

§93   Rapporter
Avelskommittén: Valpenkäter har börjat komma in och sammanställning har påbörjats. Kristina 
Eriksson ska leta upp den gamla blanketten och gör eventuellt justeringar tillsammans med 
Anders Hammarqvist dom gör även kompletteringar med mentalfrågor. Kristina jämför sedan 
resultaten och mailar ut till styrelsen.
Till hösten kommer eventuellt en föreläsning med Ole Frykman att hållas Kristina kollar om det 
går att vara i Flen och Anders kollar med lokal.



Mentalkommittén: Monica Åsman sköter kontakten med Timrå BK och hundägarna som ska 
deltaga på Timra BK, troligen fylls dessa platser med dvärgpinschrar.
Carola Håkansson har åtagit sig att boka MH-bana på Veberöds BK eller Lomma BK under tiden 
14-22 juni. Anders är då i Skåne och kan vara mentalbeskrivare. 
Förfrågan är gjord angående MH på Södertälje BK 21 september och 19 oktober.
Uppfödar-MH på Saxnäs BK 12 april är fullbokad. Anders ska då beskriva 10 hundar. Kerstin 
Bergström sköter kontakten med Saxnäs BK, funktionärer och deltagare.
Annette Persson och Anders Hammarqvist ingår numera i  SSPKs Mentalkommitté och därmed 
kommunikationen och samarbetet mellan mentalkommittéerna säkerställt. Anders har 
regelbunden uppsikt på SBKs hemsida för att kommittén ska hållas ajour med uppdateringar etc 
gällande MH och MT.
PR-/Infokommittén: Verksamheten låg p.g.a. sjukdom.
Tävlingskommittén:Allt ”flyter” på, det är 4 anmälda i agilityn och 4 st. i lydnad.
Utställningskommittén: Det är ca 60 st anmälda till Ölandspinnen. Det finns även funktionärer 
och en domare.
Valphänvisningen: Inget att rapportera.
Hemsidan: Allt flyter på, den uppdateras ofta. Anders mailar Annette Persson våra personliga 
presentationer som hon lägger ut på lämpligt sätt.

§94   Sammankallande i PR-Infokommittén
Styrelsen besluter att lägga ut förfrågan på hemsidan om någon är intresserad att arbeta i 
PR-/Infokommittén, Annette meddelar VU resultatet.
  
§95   Material hos tidigare sammankallande i AK
Styrelsen skickar en officiell skrivelse till Britzyk Bell att lämna in använda dokument eller 
avelsbok till nuvarande avelskommitté. Annika gör denna skrivelse.

§96   Kontaktpersoner
Styrelsen beslutar att ha kvar kontaktpersonerna. Vi måste göra en översyn om reglerna som 
gäller. Ge Annette Persson i uppdrag att förtydliga reglerna. Annette ordnar med en blogg till alla 
kontaktpersonerna kopplad till DP-klubbens hemsida. Kristina och Gunnel skriver ett infoblad 
om DP-klubben att skriva ut från hemsidan som man kan dela ut på dp-träffarna. 

§97   SSPK’s fullmäktige
Deltog från DP-klubben gjorde Kristina Eriksson, Anders Hammarqvist och Karin Larsson. Det 
beslutades enligt handlingarna att det bör vara 10 hundar per dag i MH-beskrivningarna. Anders 
Hammarqvist valdes till suppleant. Anders Hammarqvist och Annette Persson blev invalda i 
SSPK’s Mentalkommitté.
  
§98   Ölandspinnen
Beslut togs att Lisa Hasselqvist blir ansvarig för Ölandspinnen. Det har inkommit ca 60 anmälda i 
dagsläget och 47 avgifter. Gunnel beställer rosetter som lämnas till Kristina som tar med sig dem 
till Öland. Karin och Kristina som är representanter för klubben får reseersättning. Gunnel 
ordnar med kataloger. 

§99   Miniaturepinscher World Championship 2008
Beslut togs att godkänna diplomet som Annette har gjort och som delas ut till alla deltagare. 
Anders kontaktar Chris så att vi blir uppdaterade. Anders kontaktar även Kerstin om hennes 
information om ringsekreterare.



§100   Sammanträdesdagar
Styrelsen: 17 maj kl 18.00 I samband med utställning i Veberöd 
19 juni telefonmöte
2 juli i samband med Miniature Pinscher World Championship utställning kl. 19.00 plats 
meddelas senare.
12 aug. kl 19.00 telefonmöte
15 september kl. 19.00 telefonmöte
Medlemsmöte:  17 maj i samband med utställning i Veberöd
26 juli i samband med utställning i Ransäter
VU: 28 april kl 19.00 telefonmöte
Årsmöte: preliminärt 15 februari 2009

§101   Uppdragslista
Annette Persson har ordnat diplom. 
Kristina Eriksson kollar med Sollefteå BK angående MH.
Karin ordnar med lokal för medlemsmötet den 17 maj.
Ingela fick nej angående ”prova på viltspår”,  kollar upp om en ny dag och med domare .
Avelskommittén hör med Norska Kennelklubben om vi kan få tillgång till deras avelsdata.
Carola har ordnat med blombukett till Ingegerd Hallbergs begravning och skickar kvittot till 
Gunnel Karlsson.

§102   Nästa möte
080517 Veberöd

§103   Mötets avslutande
Anders tackade alla deltagande och avslutade mötet.

Vid protokollet

…………………………………………        
Annika Ottosson

Justeras:

………………………………………….
………………………………………….

Anders Hammarqvist/Ordförande Maria Larsson        


