
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2019:04 
Möte via telefon: 20190319  
 

Närvarande: Anna Clevesjö (ordförande), Elisabeth Wahlström (sekreterare), Sabina 

Andersson (kassör), Ingela Pettersson (Ledamot), (suppleant), Nathalie Lorenz. 

 

Anmält förhinder: Amanda Malm (vice ordförande), Sofia Bågenmark (suppleant)  

 

 

________________________________  

Protokollförare, Elisabeth Wahlström, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Anna Clevesjö, ordförande    Justerare, Nathalie Lorenz (suppleant) 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Anna Clevesjö öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Nathalie Lorenz (suppleant) jämte ordförande, Anna Clevesjö 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 

§4. Förgående möteprotokoll  

En ändring,i förgående protokollet 2019:03 Elin Thoren ingår i RAM gruppen. 
Därefter godkändes protokollet. 
 
§5 Inkommande skrivelser. 

Beslöts att Sabina svarar på alla styrelsemail.  
 
 
§7.  Utgående. 

Inga utgående skrivelser att rapportera 
 
 
§8. Rapporter. 

Anna rapporterade från SSPK:s fullmäktige. 
 
§9. Uppdrag.  

Viltspår: Amanda och Ingela. Letar domare till höstens KM. 
 
Rasspecialen: SDPV titeln, inofficiell. Firar i år 10 år. Sabina vill att vi funderar på vad 
vi skall kunna dela ut på utställningen, gärna en sponsorgrej.  



 
Tävling: Inofficiella utställningen i december. Sabina bokar Upplands-Väsby kvällen 
innan, samt att vi har hallen från kl. 7.00 på tävlingsdagen.  
 
Årets Hund: Inget att rapportera 
 
Sponsor: Sofia har rapporterat att hon inte fått tag i någon huvudsponsor ännu. Alla 
får hjälpas åt att leta vidare. 
 
Rasmontern: Diskuterades på SSPK:s fullmäktige att det är svårt att jobba i 
rasmontern. SSPK inte intresserad av gemensam monter.  
 

§10. Pinnebladet 
Skall ha kommitté möte. Tidningen försenad.  
 
§11. Facebook sidan och Instagram 
Ska leta efter träffombud på dessa sidor. 
Katja Korho ansvarar för Stockholm. Anna Olsson för Göteborg.  
 
§12, Hemsidan 
Amanda avsagt sig uppdraget som webmaster.  
 
§13. Minnesfonden 
Maj Flodin, Catharina Kivinen Holmberg och Sabina Andersson.  
 
§14. Övrigt 
Diskuterade att vi skall tänka på hur vi formulerar oss på sociala medier. 
 
§15. Nästa möte 
19/4 i Sundsvall 
 
§16. Mötet avslutas 
Ordföranden Anna Clevesjö tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 


