Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens Styrelsemöte 09-02-17
Närvarande: Berit Byström, Anne-Louise King, Annika Ottosson, Maria Larsson,
Maria Gustavsson, Tim Bergsström, Maj Flodin, Jenny Kjellman, Madeleine Ehlers.
Anmält förhinder: Claes Hedberg, Jessica Broberg
§1 Mötets öppnande;
Berit Byström hälsade alla välkomna.
§2 Fastställande av dagordningen;
Den godkändes.
§3 Val av protokollförare;
Annika Ottosson valdes till protokollförare till mötet.
§4 Val av protokolljusterare;
Anne-Louise King och Maria Larsson valdes till protokolljusterare till mötet.
§5 Föregående protokoll;
Föregående protokoll är ej justerat, det bordlägges till nästa möte.
§6 Tystnadsplikt;
Berit Läste upp vad tystnadsplikten innebär. Beslut togs att alla styrelsemedlemmar
införskaffar ett dokument om tystnadsplikt hos SKK och undertecknar och skickar det till
Annika Ottosson.
§7 Dvärgpinscherklubbensklubbens stadgar och policy;
Beslut togs att alla läser igenom dessa.
§8 Firmatecknare;
Firmatecknare för klubben är ordförande Berit Byström och kassör Maria Larsson.
§9 Officiell postadress;
Klubbens officiella adress är Annika Ottosson´s som är sekreterare.
§10 Firmatecknare värdepost;
Ordförande Berit Byström och kassör Maria Larsson.
§11 Kommitteér;
Kontakt tas med Claes Hedberg om han vill ingå i MH-kommittén.
Kontakt tas även med Kristina Eriksson om hon vill fortsätta arbeta i Avelskommittén.

Annons sätts ut på hemsidan att det söks folk till de olika kommitteérna. Senaste datum att
anmäla sitt intresse är 090315.
Tim Berggren sköter kontakterna och är även kontaktperson.
§12 Delegater till SSPK fullmäktigemöte;
Mötet äger rum 090314. Berit Byström och Maj Flodin går på mötet. Berit kontaktar även
Malin Gabrielsson och David Eklund för att höra om dom kan gå mötet. Berit sköter om
anmälan.
§13 Inkommande;
Diskussion om inkommen skrivelse angående medlemskap vid DP-träffarna blev resultatet
efter rösträkning att nuvarande regel gäller. Uppmana medlemmar på hemsidan att kontakta
SKK om medlemskort som medlemsbevis. Annika Ottosson kontaktar Brityk Bell.
Vi ålägger Avelskommittén att ta itu med ögon och patellastatus.
Styrelsen tog beslut om att Utställningskommittén kan ha en egen e-postadress.
Annika Ottosson tar kontakt med Helene Andersson angående skrivelse om e-postadress och
användandet av DP-klubbens logga.
§14 Utgifter;
Ekonomin är bra. Utgifter i år har varit årsmötet och en blomma till Gunnel Karlsson.
§15 Övriga frågor;
Det fanns inga.
§16 Nästa möte;
Nästa möte 090311 kl. 19.00
§17 Mötets avslutande;
Berit Byström tackade alla och avslutade mötet.
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