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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll 2010:9 
Möte via Skype 2010-09-01 

Närvarande;  
Göran Åkesson, ordförande 
Maj Flodin, v. ordförande 
Maria Nyström, ledamot 
Eva Brunström, ledamot 
Gunnel Karlsson, kassör 
Sofia Dunder                                                                                                       
Ingegerd Kilarne Holm 

 

Anmält förhinder; 
Johanna Lilja Frimodig, suppleant             
Karin Johansson, suppleant 

Ej anmält förhinder; 
Maria Gustavsson, ledamot 
Åsa Svensson, suppleant 

 

________________________________ 
Protokollförare, Eva Brunström 
 
________________________________      ________________________________ 
Justerare, Göran Åkesson                           Justerare, Maria Nyström 

§1. Mötet öppnade 
 Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av protokollförare 
 Eva Brunström valdes till protokollförare.  

§3. Val av justerare 
 Maria Nyström valdes till justerare jämte ordförande. 

§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

§5. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll nr 8, justerat av Göran och Maria. Lästes och lades till 
handlingarna.  
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§6. Inkommande skrivelser 
 6a) SSPK möte med rasringar den 3/10, 2 representanter till detta. Namnförslag i 
nummerordning är Maj, Göran (Göran återkommer med svar), Helen och Ingegerd. 

6b) Nominering till hamiltonplaketten. 

6c) Information till SKK/Disciplinnämnd. 

 

§7. Utgående skrivelser 

7a) Klubbrapport till SSPK, Maj tillhandahåller. 

7b) Ordförande har svarat förfrågan till medlem ang. mentalkommittén. 

7c) Ordförande har svarat Kurt Blix, SKK. 

7d) Inget svar från andra rasklubbar i SSPK angående förfrågan om gemensam 
julannons i Hundsport. OBS! Annonsstopp 10/9 

7e) Träffar i Göteborg, annonsera på DP-klubbens hemsida, Maj har kontaktat 
ansvariga som håller i träffarna. 

§8. Rapporter 

8a) Sammanfattning från rasspecialen. God hjälp av ringsekreterare, bra domare, bra 
priser, bra väder och mycket beröm vilket är roligt. 64 st. anmälda hundar, varav 55-
60 st. pinnar dök upp. 1600 kronor för planhyra, mat och fika. 

8b) Arbetsgrupp/Uppfödarmöte/Årsmöte. Inget nytt, men arbetet fortskrider. 

8c) Inget nytt från valphänvisningen. Uppföljning av gåvomedlemskap.  

8d) Årets Hund tävlan 2009. Maj skickar ej uthämtade rosetter och pokaler. 
Föregående beslut gäller, vid intresse ta kontakt med dvärgpinscherklubben. Rutiner 
och förfarande att skicka ut diplom och rosetter är något vi kommer att se över till 
Årets Hund 2010. 

§9. Bordlagda ärenden 

Förslag på broschyrer om Dp, vi tänker över förslagen och om tre veckor tar vi 
diskussion och beslut om hur vi väljer att sprida information om rasen. 

§10. Gästboken 

Gästboken kommer att öppnas på försök.  

§11. Webbmaster/Semester t om v.37 

Webbmaster har en välförtjänt semester, t om v. 37 



3/3 

§12. Ny förtroendevald i utställningskommittén 

 Vi hälsar Catarina Holmkvist välkommen till utställningskommittén. 

§13. Material till Notisbladet 

 Ordförandens rader. Resultat SPDP-10, bilder på vinnarna, valp, veteran, BIR, BIM. 
Grattis till Blanco Pirata Nixon, plus bild. 
 

§14. Julannons i Hundsport  

Vi får ett bidrag på 2500 kr från SSPK om vi använder deras logga. Maria Nyström 
har tagit på sig att utforma annonsen, då det är akut tidsbrist (senast inlämnat 10/9) ska 
Maria kontakta Hundsport och be att få en liten tidsfrist. Beslut tas på AU-möte nästa vecka. 

 

§15. Hörlurar till Skype 

Vi har i uppdrag att kolla upp kvalitén på våra hörlurar. Vid behov kommer vi att 
köpa ut hörlurar av bra kvalité, för att underlätta vid våra möten. 
 
§16. Medlemsförmåner 

Vi välkomnar sponsorer och rabatter från våra medlemmar 

 

§17. Nästa möte  

2010-09-28   kl. 19.30 
 
§18. Mötets avslutande  

Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet. 

 


