Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll år 2012: 2012-10
Möte via telefon 2012-12-10
Närvarande;
Maj Flodin, ordförande
Malin Gabrielsson, vice ordförande
Gunnel Karlsson, kassör
Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot
Catharina Palmqvist, går in som ordinarie
Anmält förhinder;
Sofia Dunder, ledamot
Anita Andersson, suppleant
Zuzan Hagelin, suppleant
Mia Holmbäck, ledamot
Ann-Charlotte Ling, sekreterare
Ej anmält förhinder;
________________________________
Malin Gabrielsson/vice ordförande

________________________________
________________________________
Maj Flodin / ordförande
Gunnel Karlsson / kassör
§1. Mötet öppnade
Ordförande Maj Flodin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av protokollförare
Malin Gabrielsson valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Gunnel Karlsson valdes till justerare jämte ordförande.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5. Föregående protokoll
Protokoll nr 2012:9 gicks igenom,några namn och mindre ändringar gjordes,därefter
godkänt och lagt till handling.
§6. Inkommande skrivelser:
a)Fråga ang borttappad rosett & diplom för årets hund tävlan hund år 2010rosett och diplom beställs till självkostanadspris efter mail-eller telefonkontakt med Maj
Flodin.
§7. Utgående skrivelser:
a) Inga
§8. Rapporter:
a) Ekonomi:Kassören/Gunnel Karlsson meddelade att ekonomin är klar för
året.Stambokförningsavgift har kommit från SSPK.
b) Utställningskommitten:Gunnel Karlsson meddelar att alla kostnader klara.
c) R.A.M: Ingegerd Kilarne-Holm berättar om föregående möte.Nytt möte planeras efter
årsskiftet.
d) Rasmonter:Catharina Palmqvist och Maj Flodin jobbar för fullt med montern.
e) Årsmötet:Medlemsansvarige tar emot lunch anmälningar,Catarina Palmqvist tar emot
nomineringar av årets hedersmedlem,övrigt till styrelsen
§9.Information:
a) Ingen rapport till SSPK pga av datahaveri
b) Protokoll mailat till sspk/valberedning och revisor.Protokoll e-mailas av Ann-Charlotte
Ling
c) Mia Holmbäck entledigad fram till årsmötet pga av privata angelägenheter
d) Sponsoransvarig fått till uppdrag att skicka Jul & Tack hälsning till klubbens sponsorer
§10.Notisbladet: fulltecknad denna gång.
§11.Hemsidan: uppdatering sker på torsdagar.
§12.Facebook: Info länkar- länkas till första sidan på klubbens hemsida.
§13.Uppdragslista
a)Jul utskick till uppfödare- I mån av tid kommer Maj Flodin skicka julhälsning
b)Utskrift av årsmöteshandlingar-Ingegerd Kilarne-Holm får till uppdrag göra utskrift av
årsmöteshandlingar
§14.Övrigt:
Inget
§15.Nästa möte:
Nästa möte 15/1-13 klockan 19.30
§16. Mötets avslutande
Ordförande avslutar och tackar för dagens möte!

