Styrelsemöte Dvärgpinscherklubben 2010-05-10
via Skype. Mötesprotokoll 2010:5
Närvarande:
Göran Åkesson Ordförande
Maj Flodin Vice ordförande
Eva Brunström
Gunnel Karlsson
Maria Nyström
Karin Johnsson
Ingegerd Kilarne Holm
Anmält förhinder: Åsa Svensson, Sofia Dunder, Maria Gustavsson.
Protokollförare
Eva Brunström.
…………………………………..
Ordförande
Göran Åkesson
………………………………………

Justerare
Maria Nyström
………………………………………

§1. Mötet öppnas.
§2. Protokollförare: Eva Brunström
§3. Justerare jämte ordförande Göran Åkesson är Maria Nyström
§4. Dagordningen fastställd
§5. Har gått igenom föregående protokoll, lades till handlingarna.
§6. Inkommande/Utgående skrivelser.
a) Info om profilartiklar.
b) Två protokoll från SSPK.
c) Förfrågan från SKK med blankett angående klubbars arbete med hundars mentalitet.
Göran Åkesson kontaktar vederbörande.
d) Skrivelse från Helen Andersson angående; förslag på sms text som Helen Andersson,
Eva Brunström och Maj Flodin kommer skicka ut gällande hälsoenkäten. Tre vinnare i
medlemstävlingen presenteras inom kort. Kontroll av medlemslistorna, inväntar ny

medlemslista. Önskemål att vi hittar ytterligare en webbmaster Karin Johnsson var
intresserad och ska kontakta Helen Andersson. Förslag på följebrev till nya dp-ägare – tillägg
medlemskap genom Svensk Hundungdom, vidarebefordrar till Helen Andersson. Gå igenom
kriterierna till Årets utställnings hundtävlan och kolla prepositionerna, hemuppgift till nästa
möte.
e) AU-möte angående dvärgpinscherklubbens gästbok, beslut att inlägg i gästboken ska
godkännas innan publicering. Eva Brunström är tillfrågad om hon vill sköta gästboken, vilket
blir under en testperiod på tre månader, dvs till slutet av september.
f) Göran Åkesson har fått ett brev från en medlem angående kriterierna för valphänvisning,
han har svarat vederbörande.
§7. Rapporter.
a) Uppfödarmötet, Göran, Maria och Eva återkommer med en tidsplan.
b) RAS/Hälsoenkäten/Tidsplan, Maj Flodin har kontakt med Helen Andersson.
c) Utställningskommittén meddelar att man fortfarande letar lämplig plats till rasspecialen i
stockholmsområdet.
d) Voucher bekostas av dvärgpinscherklubben.
§8. Vi behöver ny ansvarig för vårat material i Notisbladet, Karin Johnsson var intresserad
och ska prata med Maj Flodin. Manusstopp är 20 maj, förslag på material är en artikelserie
om weightpull av Karin Johnsson, samt styrelsepresentation med bilder.

§9. Efterfrågar någon som är intresserad att sitta i utställningskommittén, Helen Andersson
har som förslag Linda Hansen, som kommer kontaktas.
§10. Övriga frågor. Dvärgpinscherklubben på Facebook, hemuppgift nummer två att
begrunda till nästa möte.
Att tänka på;
Att vi tänker på att meddela när vi inte kan medverka på styrelsemöten.
Att protokoll inte blir liggande utan renskrivs och skickas vidare till vederbörande.
Att dagordningen inför möten skickas ut i god tid, dvs gärna dagen före så att man hinner gå
igenom punkterna som ska tas upp.
Att vi förbereder oss så att mötena kan starta på utsatt tid.

§13. Nästa möte 2010-05-27 via Skype.
§14 Mötet avslutas.
Ordförande tackar närvarande och avslutar mötet.

