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Dvärgpinscherklubben 
Mötesprotokoll år2013:1 
Telefonmöte 130321 
 
Närvarande; Maj Flodin, Malin Gabrielsson, Anna Blyckert 
Helgesson, Ingegerd Kilarne Holm, Susanne Hagelin, Lotta 
Ling ,Catharina Holmberg. 
Anmält förhinder; Linda Molin, Elin Fridén 
Ej anmält förhinder; 
 
 
 
 
________________________________ 
Protokollförare, sekreterare Anna Blyckert Helgesson 
 
________________________________    ________________________________ 
Justerare, Ledamot Zuzan Hagelin                       Ordförande Maj Flodin 
 
 
§1. Mötet öppnades 
Ordförande Maj Flodin öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet. 
§2. Val av protokollförare 
Anna Blyckert Helgesson valdes till mötets sekreterare. 
§3. Val av justerare 
Till justerare jämte ordförande valdes Zuzan Hagelin. 
§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
§5. Föregående protokoll 
Konstituerande och Årsmötets protokoll är under arbetning och kommer snart att 
finnas tillgängligt. 
 
§6. Tystnadsplikten: Ordförande informerade, samt att tystnadsplikten har sänts 
ut till alla i styrelsen för kännedom, alla har läst och förstått vad den innebär. 
§7. Skrivelser: 
7a) En skrivelse har inkommit angående omplacering och klubben har svarat enligt 
vår policy att i första hand kontakta uppfödaren för ett samarbete omkring aktuell 
omplacering 
7b) Information och inbjudan till SKKs kampanj ”Skäll inte på hunden” som kommer 
genomföras 13 april i Stockholm, Göteborg och Malmö. Klubben kommer delta med 
ett tält i Stockholm. Maj Flodin, Lotta Ling och Linda Molin kommer arrangera detta. 
7c) En förfrågan från elever som skall genomföra ett skolprojekt har inkommit, men 
vi lägger detta till handlingarna då vi känner att vi inte kan tillföra dessa elever 
särskilt mycket information. 
§8. Utgående skrivelser. 
Se punkt 7a) 
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§9. SSPK Fullmäktige den24/3-13. 
9a) Dessa delegater utgår: Helen Andersson, Malin Gabrielsson och Ann-Charlott 
Ling och ersätts med suppleanterna Anna Blyckert Helgesson, Linda Molin och 
Chatrine Eklöf 
9b) Genomgång av handlingarna till fullmäktige 
§10. R.A.M. Ingegerd Kilarne Holm har varit på konferens i Uppsala på Ulltuna och 
återkommer med skriftlig redogörelse därifrån. Även en tvådagars utbildning i SKKs 
regi kommer redovisas skriftligen. Styrelsen kommer fortsätta dessa intressanta 
diskussioner under kommande möten. Neta Thomasson arbetar vidare med att 
kunna jämföra de olika enkäterna. 
 
§11. Kick off 21/4 2013 
11a) Ordförande informerade om Kick Offens omkostnader, samtliga i styrelsen 
godkände dessa. 
11b) Var och en funderar lite över ämnen att lyfta på kick offen och mailar sina 
idéer till Maj Flodin som utifrån det kommer göra en dagordning. Det som hittills 
framkommit är: 
Arbetsrutiner, Hemsidan, Föreningsarbete, Valphänvisning, Resurser att kunna göra 
saker, Anordna BPH i klubbens regi ,Om klubben ska ha annons på Blocket. 
 
§12. Förslag om att Styrelse skall ha en privat/sluten FB sida 
 Maj Flodin startar en privat grupp på Facebook för styrelsen. Den kommer 
användas för att vi snabbt och enkelt ska kunna meddela oss med varandra,om 
missbruk uppstår stängs den omedelbart. 
§13. Övriga frågor 
13a) Av de täckhundar som finns på hemsidan måste flera av dem komma in med 
aktuella ögonlysningsprotokoll. Stoppdatum sätts och om inget nytt intyg inkommer 
plockas hundarna bort. Det bör även kollas upp om ägarna ännu är medlemmar i 
klubben. 
13b) Klubbens Facebook sida behöver ses över och foton läggas i olika album. Katja 
har tackat ja till att ansvara för att det blir gjort. Även ett album för våra sponsorer 
skall läggas in. 
 
§14. Nästa möte 
 kick offen 21/4 och nästa möte efter det blir 22/5 kl.19.30 
 
§15. Mötets avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla. 


