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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll 2010:12 
Möte via Skype 2010-11-15 

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

Anmält förhinder; 
Maria Nyström, ledamot 

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

 

Protokollförare/Ledamot  

________________________________ 
Eva Brunström 
 
 

Justerare/Ordförande       Justerare/Valberedningen 

________________________________      ________________________________ 
Göran Åkesson                                Heidi Westman 

 

§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 
 Heidi Westman valdes till justerare jämte ordförande. 

§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  
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§5. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll nr 10 och 11, inväntar vi.  

§6. Inkommande skrivelser 
 Ordförande har svarat vederbörande. 

§7. Informationsärenden 

7a) Årsmötesprotokollet är i hamn, finns tillgängligt på dvärgpinscherklubbens 
hemsida. 

7b) Årets Hundtävlan/Mentalsvar. Gunnel har tagit på sig att göra det. 

7c) Domarkompendierna kommer att finnas tillgänglig till försäljning i rasmontern på 
Stockholms Hundmässa? Heidi kommer att ta med dem dit. 

7d) SSPK har sitt uppfödarmöte den 16 januari, där de kommer att ta upp samtliga 
rasers domarkompendier, samt vad som sades runt kring dem. 

7e) Kampanj från Dog Artist har inkommit, styrelsen röstade i frågan. Vi tackar för 
erbjudandet men avböjer. 

§8. Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut, vi har fått in pengar från julannonsen, samt från 
domarkompendier. 

§9. Årsmöte 2011 

Margaretha Skogsberg är tillfrågad och har tackat ja, till att medverka i samband 
med vårat Årsmöte/Uppfödarmöte/Medlemsmöte. Hon kommer bland annat att prata 
runt domarkompendiet, om rasen, sin syn som domare, samt diverse anekdoter. Vi 
har beslutat att den ska hållas lördag den 5 februari, med start för Årsmötet kl. 11, 
följt av lunch och därefter Uppfödarmöte/Medlemsmöte. Plats: Fredshäll i Stockholm, 
lättillgänglig lokal med plats för 30-40 st. Mer information kommer att annonseras ut 
på Dvärgpinscherklubbens hemsida, samt andra forum. En inbjudan kommer även att 
skickas ut, med hopp om att många medlemmar och uppfödare medverkar.  

Det kommer även att bli en prisutdelning för Årets Hund 2011. Svante Frisk kommer 
att tillfrågas som ordförande på årsmötet, Göran vidarebefordrar hans 
kontaktuppgifter till Heidi. Webbmaster kontaktas för att lägga ut 
anmälningsinformation på hemsidan, Eva kommer att stå som mottagare av 
anmälningar. Maj kommer att ta mot motionerna. Vi kommer även att annonsera i 
Notisbladet. 

Motioner mottages senast 5/1 

§10. Valberedningen 
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Heidi från valberedningen medverkar, hon berättar hur hon, Annica och Carola har 
jobbat. De har haft ett första möte torsdag den 11 november. Därefter har Annica 
kontaktat samtliga styrelsemedlemmar, för att höra om man är intresserad av att 
fortsätta i styrelsen. Har ni blivit kontaktad av Annica, men att hon inte har fått tag 
på er, var vänlig att ring upp henne så snart ni har möjlighet.  

Det kommer även att finnas en blänkare på vår hemsida, att medlemmar som är 
intresserad av att jobba i klubben är välkommen att höra av sig. I dagsläget har 3-4 
stycken hört av sig och visat intresse, vilket är mycket positivt. Vi kommer även att 
lägga ut en blänkare i Notisbladet. 

§11. Nästa möte  

Torsdag den 9 december, klockan 20. Monica Åsman från mentalkommittén, samt 
Annica från valberedningen kommer även att delta. 
 
§18. Mötets avslutande  

Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet. 

 


