Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2019:10
Möte via telefon: 2019-10-03
Närvarande: Anna Clevesjö (ordförande), Catharina Holmberg Kivinen (Adjungerad
sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Ingela Pettersson (Ledamot),

Anmält förhinder: Sofia Bågenmark (Ledamot), Nathalie Lorenz (Ledamot)

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen,Adjungerad sekreterare

________________________________
Justerare, Anna Clevesjö, (ordförande)

________________________________
Justerare, Ingela Pettersson (Ledamot)

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Anna Clevesjö öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Ingela Pettersson (Ledamot) jämte ordförande, Anna Clevesjö
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Förgående protokoll ej klart
§5 Inkommande skrivelser.
§5a) Div. info SSPK/SKK
Diverse info har skickats vidare till styrelsen samt till de olika funktionärerna.
§5b) Medlem om inskick extrerörbeskrivning
Medlem som skickat in ang. sin extrerörbeskrivning mejlet har skickats till SSPK som
handhar detta och som i sin tur skickat det vidare till SKK för registrering. Besvarat av
Adjungerad Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen
§5c) Uppsägning av uppdrag
Amanda Malm väljer att avsluta sina uppdrag i styrelsen och kommitter. Valberedningen ska
informeras. Besvarat av Sabina Andersson
§5d) Medlem som vill avsluta sitt medlemskap
Medlem som vill avsluta sitt medlemskap, anvisats till SKK då de har hand om Dpklubbens
medlemsregister. Besvarat av Sabina Andersson
§5e) Medlem som inkommit gällande sponsring till viltspåret i Pinnebladet

Besvarat med att det kommer komma med till nästa nummer tillsammans med resultatet.
Besvarat av Sabina Andersson
§5f) Medlem gällande sitt medlemskap och fel betalning
Kassören har varit i kontakt och allt är nu utrett tillsammans med SKK.
§5g) Medlem som inkommit om klagomål på styrelsen och funktionärer.
Brevet är besvarat med att ärrendet vidarebefodras till SSPK för behandling. Besvarat av
Sabina Andersson

§6. Utgående.
§6a) Besvarat inkommande skrivelser

§7. Rapporter.
§7a) Tävlingskommittén
Inoffutställningen börjar trilla in anmälningar ca 30st, alla ringsekreterare och domarna är
klara. Inget besked från Royal ännu om sponsring. Pralintanten har blivit förfrågad samt
Pepparkakan svar väntas. Husdjurshopen har fått förfrågan att stå och sälja. Gruppvinster
samt HP priser behövs. Nya placeringshundar har hittats då de gamla börjar bli slitna priset
för dessa är 300-400 kr styck Styrelsen godkänner inköpet av dessa.
Styrelsen godkänner också inköp av en hopfällbar skrinda till priset av 799kr till mässor och
andra evenemang. Rasspecialen för 2020 är den 16 maj arbetet med detta har börjat.
Styrelsen arbetar med nästa års gåvomedlemskap.
§7b) Pinnebladet
Pinnebladet har gått ut till medlemmarna. Att lägga till i tidningsfilen gåvomedlemskap, prova
på medlemskap. Till nästa nr resultat för viltspåret/bilder , minnes vardagshändelser med
dvärgpinscher. Julannoner till uppfödarna kostnad 50kr, först till kvarn 12 platser står till
förfogande. Sista insskick 20 november. Årsmöte, Åretshund, Åretsmedlem, Motioner ska
skrivas in.
§7c) Kassör
Väntar på fakturan från SSPK från rasspecialen. Just nu ligger vi – 7983 kr men förändringar
kommer ske till inoffen.
§7d) KM viltspår
Fortfarande 1 plats kvar till anlagsprov, statuter diskuteras och förslag på statuter kommer in
till nästa möte för att kunna skicka in till årsmötet.
§7e) Årets Hund
Förslag på kontroll räknare till Milla Strandheim och hon har tackat ja.
§7f) Hänvisning
En har inkommit med förfrågningar till valphänvisning , ligger nu utlagt på hemsidan.
§7g) Rasmonter
Är bokad och nu väntas svar på medlemmar som vill bemana montern.
Styrelsen beslutar att inte vara med på My Dog 2020.
§7h) Årsmöte
Förslag om årsmötes dag den 15 februari kontakt med Anso Pettersson ska göras, som
årsmötesordförande.
§8 Nomineringar till SSPK förtjänsttecken

Den förslagna nomineringen godkänndes och skickas till sspk.
§9 Nytt Arbetsutskott
Nytt AU Anna Clevesjö Ordförande, Sabina Andersson Kassör och Ingela Pettersson
Ledamot

§11 Uppdrag
§12. Övriga frågor.
§ 12a) Korning
Togs upp för diskussion och mer information ska tas fram.
§13. Nästa möte.
Tisdag den 5e November klockan 19.00
§13. Mötet avslutas.
Ordföranden Anna Clevesjö tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

