Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2019:11
Möte via telefon: 2019-10-28
Närvarande: Anna Clevesjö (ordförande), Catharina Holmberg Kivinen (Adjungerad
sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Ingela Pettersson (Ledamot), Sofie Bågenmark
(Ledamot)
Maj Flodin, Adjungerad till kvällens möte §4, §5f , §7g , 7j samt 7k)
Sofie Bågenmark avviker vid §7a
Anmält förhinder:

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen,Adjungerad sekreterare

________________________________
Justerare, Anna Clevesjö, (ordförande)

________________________________
Justerare, Sabina Andersson(Kassör)

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Anna Clevesjö öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson (Kassör) jämte ordförande, Anna Clevesjö
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§4. Förgående möteprotokoll
Genomgång av alla protokoll och läggs nu till handlingarna samt AU-protokoll 20/10 gällande
rasspecialen
§5 Inkommande skrivelser.
§5a) Div. info SSPK/SKK
Diverse info har skickats vidare till styrelsen samt till de olika funktionärerna.
§5b) inkommit flera mejl med att man haft problem att anmäla till inoffen.
Sabina har åtgärdat problemet och besvarat att nu ska allt fungera igen.
§5c) inkommit från träffombud Anna Olsson att man anordnar dpträff i Göteborg den
9/11 och att om det går bra att länka till hemsidan.
Sabina har besvarat med att vi publicerar kommande träff på hemsidan.
§5d) Uppsägning av uppdrag
Nathalie Lorenz väljer att avsluta sina uppdrag i styrelsen och kommitter. Valberedningen
ska informeras. Besvarat av Anna Clevesjö
§5e) medlem som avanmäler sig för KM i viltspår pga skadad hund och vill ha tillbaka

Anmälningsavgiften. Styrelsen beslutar att avgiften återbetalas mot uppvisande av
veterinärintyg.
§5f) inkommande från Maj Flodin fortsatt samarbete med vethem.
Ordförande Anna Clevesjö tar över kontakten med vethem.
§5g) Inkommande från jennie Danielsson om försäljning på inoffen den 7/12
Kassör Sabina Andersson besvarar Jennie att hon är välkommen som försäljare till inoffen.

§6. Utgående.
§6a) Besvarat inkommande skrivelser 5a, 5b, 5c ,5d, 5e, 5f och 5g

§7. Rapporter.
§7a) Tävlingskommittén
Au beslut har tagits att 2021 arrangeras rasspecialen i Västerås den 15-16 maj.
Plats är prel.bokad då beslut om datum från SKK väntas.
83 anmälningar till Inoffen möjlighet att förlänga finns.
Åtanke till nästa år att inte arrangera inoffen när det går finsk vinnare.
§7b) Pinnebladet
2 uppfödarannonser har inkommit fler platser finns. 1 artikel har inkommit om personspår
samt viltspårs guide och hunderbanan.
§7c) Kassör
Nästan klart med faktura underlaget för viltspåret. Fakturan från rasspecialen har kommit och
Sabina kontaktar SSPK för en del ?
§7d) KM viltspår
Ser över nästa års viltspårs KM och kommer troligtvis att flytta den till Torsby för att kunna ta
emot fler anmälningar och lägga fler spår. Allt var jätte lyckat, nöjda och glada. Styrelsen
beslutar att se över statuter för viltspåret.
§7e) Årets Hund
Lägga till blänkare i Pinnebladet
§7f) Hänvisning
Inget att rapportera
§7g) Rasmonter
Fattas lite personal för bemaning av monter, dock väntas svar från flera. Maj Flodin puschar
dessa att svara. Anna och Maj bygger monter på fredag. Vid stägning behövs hjälp att plocka
ihop samt köra till förrådet.
§7h) Årsmöte
Anso Pettersson är bokad till den 15e februari, lokal ej klar. Anna och Sabina kollar upp om
detta.
§7i) Titelgalleriet
Inget att rapportera allt flyter på som det ska

7j) Rapport från SSPK möte
Det togs upp om man skulle ha en gemensam monter på My Dog tillsammans med SSPK
raser. Många var tveksamma till detta. Man pratade också om man skulle lägga till en ny titel
Junior Champion mer om detta kommer.
7k) Möte med sspk föreningskommittérapport från detta 16/10
Genomgång av mötet, tex hur man besvarar mejl osv. Maj Flodin sitter i SSPK
föreningskommitten. Denna kommittte är till för att stötta rasklubbarnas arbete och finns
behjälplig när problem uppstår.
7l ) Hunderbanan
Många nöjda och glad under dagen. Catharina rapporterade också om att intresse fanns att
boka en hel helg med Helena för exempel prova på dag för personsök, Noswork m.m
Förslaget av styrelsen att catharina har fortsatt kontakt och planerar in en sådan dag förslag
på dag 30-31 maj.
7m ) Webmaster
Inget att rapportera allt flyter på som det ska
7n) Sekreterare
Genomgång av icke antagna beslut. Då det saknas protokoll kan dessa finnas där. Ingela
Pettersson kollar upp med Elisabeth Wahlström om dessa protokoll finns. Återkopplas på
nästa styrelsmöte.

§8 Uppdrag
§9. Övriga frågor.
Inga övriga frågor
§10. Nästa möte.
Prel. 1 december
§11. Mötet avslutas.
Ordföranden Anna Clevesjö tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

