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Dvärgpinscher Klubben Styrelsemöte 2010-05-27.
Telefonmöte via Skype, Mötesprotokoll 2010:6
Närvarande; Göran Åkesson, Maj Flodin, Gunnel Karlsson, Ingegerd Kilarne Holm, Eva Brunström,
Karin Johnsson. Tillkommer senare i mötet Maria Nyström.
Ej anmält förhinder; Sofia Dunder, Johanna Lilja Frimodig, Åsa Svensson.

Protokollet är direktjusterat.

Protokollförare
Maj Flodin
…………………………………………

Justeras Ordförande
Göran Åkesson
…………………………………………

§1. Ordförande Göran Åkesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
§2. Protokollförare för mötet föreslogs Maj Flodin som valdes.
§3. Det valdes inga justerare denna gång, förslag om att samtliga punkter skall direktjusteras
godtogs av samtliga.
§4. Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll nr 5,efter genomgång läggs detta nu till handlingarna.
§5b. Mötet beslutade att Konstituerande protokoll samt mötesprotokollen skall publiceras
på hemsidan, Årsmötets protokoll är fortfarande under behandling .
§6. Inkommande/Dagordning till SSPK’s styrelsemöte.
§6b. Domarkonferansen/Det nya Raskompendiet är nu färdigställt och finns på SKK för
granskning.
§6c. Uppsägning/ Miia Lindberg har avsagt sig sitt uppdrag i Utställningskommittèn.
§7. Ordförande har svarat Miia och har tackat henne för hennes tid som förtroendevald i
Klubben.
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§7b. Lägesrapport från Dp-Klubben till SSPK skulle ha skickats, tyvärr missade Maj detta då
hon tog fel på datum för deras möte.
§8. Rapporter.
§8a. Ekonomi/750: - har utbetalats till SSPK för föreläsning på Sommarlägret, vilket är vår del
av kostnaden, för övrigt inget nytt.
§8b. Utställningskommittèn letar fortfarande plats tillsammans med SSPK.
§9. Bordlagda ärenden.
§9a. Dp-Klubben på Face Book, mötet beslutade att öppna en sida med årets Rasspecial
Karin J och Maj F får detta uppdrag tillsammans med Utställningskommittèn.
§9b. Poängberäkningen av Årets Hund tävlan, bordläggs till senare under hösten.
AU jobbar vidare med detta/ tolkning av Årsmötets beslut /.
§9c. Arbetsgruppen för Uppfödarmötet/Inget nytt/Forts under hösten.
§9d. Hälsoenkäten har i dagsläget inbringat ca 230 svar, beslut gjordes om att vi inväntar och
arbetar för fler svar. Arbetsgruppen för RAS/ över antal.
§10 . Manusstopp nästa Notisblad 1/9-2010, presentation av styrelsen.
Samtliga skall skriva något, förslag ”Mitt sommarminne med min pinne”
§11. Nästa möte tisdagen den 22/6-2010.
§12. Ordförande avslutar och tackar för ett trevligt möte.

