
 

 
Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll nr 12:11 
Möte via telefon 2013-01-15 

Närvarande;  
Maj Flodin, ordförande 
Malin Gabrielsson, vice ordförande 
Ann-Charlotte Ling, sekreterare 
Gunnel Karlsson, kassör 
Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot 
Zuzan Hagelin, går in som ordinarie 

Anmält förhinder; 
Catharina Palmqvist, suppleant 

Ej anmält förhinder; 
Anita Andersson, suppleant 

Ej närvarande: 
Sofia Dunder, ledamot 
Mia Holmbäck, ledamot 
 
 
________________________________ 

Malin Gabrielsson / vice ordförande 

 
________________________________    ________________________________ 

Maj Flodin / ordförande                               Ingegerd Holm-Kilare / ledamot 

 

§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 



Ingegerd Kilarne-Holm valdes till justerare jämte ordförande. 

§4.Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§5.Föregående protokoll 
Protokoll nr 2012:10 gicks igenom,godkänt och lagt till handling. 

§6.SSPK protokoll nr 8 
För kännedom 

§7.Inkommande skrivelser: 
a) Uppfödare som ej önskar vara med i klubbens automatiska Årets-Hund tävlingar 
b) Valphänvisning gällande omplaceringar,- beslut taget att nuvarande regler gäller, ingen 
ändring kommer i dagsläget att göras 
Ann-Charlotte Ling inkommer på mötet 
c) Förfrågan om DP-träffar 
d) Info från SKK och SSPK 
e) Jul & Nyårs hälsning från SSPK- klubben tackar för det! 
f) Fråga om kastrering av hane / VB till RAM för svar- frågan besvarad 

§8.Utgående skrivelser: 
a) besvarat inkommande 

§9.Rapporter: 
a) R.A.M: Ingegerd Kilare-Holm berättar om planerad fysiskt möte.RAS revidering i stort 
sett helt klart 
b) Ekonomi:Kassören/Gunnel Karlsson meddelade att årsresultat mm är skickat till revisorn 
c) Årsmöte 2013: Maj Flodin meddelar att årsmötesordförande och lokal är bokad 
d) Rasmonter:Monter på Sthlm Hundmässa och My Dog i Göteborg genomfört 
e) Årets hund tävlan:Pågår för fullt.Carola Håkansson utsedd till controller av 
uträkningarna 

§10.Information: 
a) SSPK fullmäktige 24/3-13.DP klubben har 5 delegatplatser,namn och motioner till 
fullmäktige ska vara inne senast 10/2-13 
b) Styrelsemöte med SSPK & rasklubbar den 2/2-13 
c) Årets hedersmedlem förlängning till 3/2-13 
d) Motioner,stadgar,nomeneringar och övriga årsmöteshandlingar tas upp på nästa möte. 

§11.Övrigt: 
Fråga ang täckhundslistan 

§12.Nästa möte: 
Nästa möten 5/2-13 klockan 19.30 samt 18/2-13 klockan 19.30 

§13. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar och tackar för dagens möte! 


