
 

 
Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll nr 13:02 

Möte via telefon 2013-05-15 

Närvarande;  
Maj Flodin, ordförande 
Malin Gabrielsson, vice ordförande 
Ingegerd Kilarne-Holm, ledamot 
Zuzan Hagelin, ledamot 
Linda Molin, suppleant 
Ann-Charlotte Ling, suppleant 
Elin Fridén, suppleant 
Catharina Holmberg, suppleant 

Anmält förhinder; 
Anna Blyckert-Helgesson, sekreterare 

 

________________________________ 

Maj Flodin/ordförande 

 
________________________________    ________________________________ 

Malin Gabrielsson / vice ordförande              Catharina Holmberg / suppleant 

 

§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 
Catharina Holmberg valdes till justerare jämte ordförande 

§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

§5. Föregående protokoll 
Protokoll nr 13:01 gicks igenom, godkänt och lagt till handling 

§6. SSPK protokoll 
Inget inkommit 

 



§7. Inkommande skrivelser: 
a) Diverse frågor via e-mail 

§8. Utgående skrivelser: 
a) besvarade inkommande mail av Ingegerd Kilare Holm 

§9. Infoärenden 
a) SSPK-Ny redaktör för Notisbladet 

b) SSPK-pga av sjukdom har vi inte fått löpande info från SKK/SSPK 

c) Kampanjen "Skäll inte på hunden" Dp-Klubben har deltagit med rasmonter i Sthlm samt i 

Eskilstuna 

d) BPH bokat i Bjuv-information och inbjudan finns på hemsidan 

§10. RAM 
RAM gruppen undersöker flera BPH platser i landet 

RAM gruppen ser över hemsidans sidor ang avel, uppfödning, mentalitet 

Täckhundslistan under revidering 

RAS revidering utskickat till styrelsen. Eventuella synpunkter inkomna  

senast måndag 20/5-13, sedan skickas RAS in till SSPK 

§11. Utställningskommittén 
Catharina Holmberg berättar om arbetet, som flyter på, inför årets Special 

§12. Ekonomi 
Omkostnader för kick-offen inkommer när samtliga kvitton redovisats 

§13. Nättidning 
Klubbens nya nättidning, i väntan på Notisbladet, läggs ut på hemsidan 

§14. Kick-offen 
Alla var positiva till dagen och arbetsuppgifterna är i full gång 

§15. Uppdragslista 
Arbetsuppgifter fördelade och de flesta är påbörjade 

§16. Övrigt: 
Material till Notisbladet skickas in 

Styrelsen har öppnat egen FaceBook grupp för att lätt nå varandra och snabbt få ut 

information 

Sommarhälsningar från styrelsen kommer läggas ut på hemsidan under sommaren 

§17. Nästa möte: 
Nästa möten preliminärt: 18/6-13 klockan 19.30 och 12/8-13 klockan 19.30 

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

 


