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Sammanträdesprotokoll Nr 14
Skypemöte 4 januari 2011

Närvarande:

Göran Åkesson, Ordf.
Maj Flodin, Vice Ordf.
Maria Nyström, Ledamot
Eva Brunström, Ledamot
Ingegerd Kilarne Holm, Ledamot
Karin Johnsson, Suppleant

Anmält sen ankomst: Sofia Dunder, Suppleant
Ej anmält förhinder: Maria Gustafsson, Ledamot

Protokollförare/Ledamot
....................................................
Maria Nyström

Justeras/Ordförande

Justeras/Ledamot

............................................
Göran Åkesson

..............................................
Eva Brunström
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§ 1. Mötet öppnas av ordförande Göran Åkesson.
§ 2. Maria Nyström väljs till sekreterare
§ 3. Eva Brunström väljs till protokolljusterare jämte ordförande
§ 4. Dagordningen godkändes
§ 5. Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 10 - 13 gick styrelsen igenom och godkändes för att läggas
till handlingarna.
§ 6. Rapportet/Information
6. a Gunnel berättade att ekonomin ser bra ut, klubben gjorde ett överskott på
13 577 kr under året 2010.
6. b Arbetsgruppen uppfödarmöte/årsmöte
Gruppen har inget nytt att rapportera
6. c Rasmonter Älvsjö
Under Stockholm Hundmässa 2010 var DP-klubbens monter mycket
välbesökt och de som jobbade för klubben gjorde ett mycket bra jobb. Alla
hundar skötte sig fint och det var uppskattat av allmänheten.
6. d DP-special i tidningen Härliga Hund nr 1
En presentation av Dvärgpinscher finns i tidningen Härliga Hund, nummer 1
2011.
Maj Flodin kommer att kontakta tidningen för att försöka få et godkännande
samt efterfråga materialet för att sedan kunna publicera materialet på DPklubbens hemsida.
6. e Jenny Hedin har skickat in förslag på aktivitets helg för medlemmar
3 dagar som består av olika aktiviteter för medlemmar och deras hundar.
En av dagarna planeras en föreläsning. Med alla aktiviteter och boende planeras
kostnaden till 500 kr/person. (räknat på att minst 10 person kommer)
Jenny vill ha klarttecken så fort som möjligt eftersom aktiviteten planeras fram
åt våren 2011. Göran håller kontakt med Jenny.
Styrelsen är mycket positiva till idén och har önskemål att helgen inte krockar
med någon annan stor aktivitet.
6. f

Sofia har ett textförslag/till nya uppfödare/uppfödarlistan
Ett nytt råmaterial till uppfödarna som står på uppfödarlistan presenterades.
Materialet är ännu inte klart men ser ännu så länge bra ut.
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6. g

Information om ny webbmaster
Linda Molin har hört av sig och är intresserad av ta över rollen som webbmaster.
Helen kommer att visa henne allt som behövs innan hon tar över efter Helen
Andersson.

§7
Inkommande/Utgående skrivelser
7. a In från SSPK nya riktlinjer för protokollhantering
Förslag från SSPK är att klubbarna skall inkomma med protokoll som innehar
samtliga underskrifter från de deltagande under mötet.
Styrelsen är eniga om att det kommer att betyda merjobb och ökande kostnader
för klubbarna samt tror styrelsen att det inte kommer att påskynda processen att
få in undertecknade protokoll från klubbarna.
Dp-klubben kommer att lämna in en protest mot förslaget.
7. b Inkommande SKK/lathund för revidering av RAS samt riktlinjer för ds
Maria Nyström kommer att gå igenom materialet.
7. c In från SKK/ avelskonsulenten
Nuvarande konsulenten har avslutat sin anställning på SKK.
7. d In från SKK / diverse beslut att meddela
Inget rapporter som förbud som berör vår ras.
Den hund som tidigare under 2010 belagts med tävlingsförbud har fått förbudet
upphävt efter beteende kontroll.
7. e Protokoll från SSPK
Styrelsen gick igenom protokollet.
SSPK kommer att hålla kursen 10 år med RAS - Dp-klubben kommer att skicka
representanter dit. Datum är ännu inte fastställt.
7. f Ut/ Notisbladet angående miss av bilaga med Julhälsningar/sponsorer
Klubben har svarat på skrivelsen och bett om ursäkt.
7. g Motionsförslag från Helen A, angående poängberäkning av Årets Hund
Bordlägges till nästa möte.
7. h Inkommande protest mot klubbens material (julannonsen) på Stockholm
Hundmässa 2010
Ordförande Göran Åkesson har bett om ursäkt i klubbens vägnar.
materialet som fanns i rasmontern var en rasbeskrivning, visitkort till Dp-klubben
samt ca 37 -38 julannonser som fanns med i julnumret av hundsport 2010.
Vid entrén fanns fri tillgång på hundsport där annonsen fanns med.
Ordförande Göran skickar information om skrivelsen till SSPK.
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§8
Årsmötets beslut för styrelsen att genomföra
8. a Valphänvisningen/Kriterier och meriter
Förtydligande av SKK meriter på hänvisningssidorna, skall vara titlar som är
fastställda av SKK, ej KBHV.
Kopia av övrig merit skall skickas med och hamnar på övriga meriter.
8. bTitelgalleriet/Medlemssida
Titlar och reslutat som finns i medlemsportal kontrolleras inte av styrelsen vilket
gör att inofficiella titlar kan stå med.
8. c Övrigt/Årsmötet
Syrelsen fick i uppdrag att utreda vem som står som ägare för hunden.
Tar upp frågan på nästa möte – formulering skall fastställas.
En av ägarna skall vara medlem, fodervärden behöver inte vara medlem om
hunden tävlat i underlåtarens namn. Är fodervärden medlem behöver inte
överlåtaren vara medlem.
§9
Övriga Frågor
9. a Helghälsningar har gått ut till alla som arbetat för klubben vilket var mycket
uppskattat.
9. b Sponsring – samordning med utställningskommittén, som kan tänka sig vara
ansvarig för att sponsring. Katarina Holmberg, utställningskommittén – all
sponsring skall gå via henne.
9. c Guldpåse - premie till nästa möte – en uppmuntran till de som utför ideellt arbete
utanför styrelsen-bordlagt tills nästa möte
9. d Domarkompendiet - Beslut att alla i styrelsen att får var sitt exemplar.
§ 10

Nästa möte
Måndag 17 januari 2011 kl. 20.00

§ 11

Mötet avslutas
Göran tackar alla som deltagit under mötet.

