Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2022: 3 Maj
Möte via Teams : 2022
Närvarande: Daniel Carlbom, Carola Håkansson, Marie Hörberg, Daniel Hörberg,
Jacqueline Swärd, Anna Clevesjö, Mica Grälls, Jessica Linhem Olsson,
Ej närvarande: Oskar Theorin

§1. Mötet öppnas.
§2. Val av justerare jämte ordförande
§3. Godkännande av dagordning.
§4. Förgående mötesprotokoll
Finns att läsa på hemsidan.

§5 Inkommande skrivelser.
-

Info kom från SSPK angående medlemsförmån om Olivers Petfood, detta har nu lagts ut på FB, IG &
Kommer med i Pinnenytt för Maj numret.
Medlem skickade in angående att denne inte fått något medlemsnummer och kunde inte anmäla till
utställning – Detta kikade Sekreterare upp och svarade medlem.
Medlem skickar in angående att ej hitta vart man anmäler till SDPV, både sekreterare och
Tävlingskommitté ansvarig var snabba med att svara medlem hur man går tillväga.
Inkommit av Dvärgschnauzerringens och SSPK mentalitets kommitté ordnat ett MH åt SSPK
medlemmar den 16e okt 2022 i Mjölby. Vi lägger ut info på FB/IG & Pinnenytt.
Mail angående RAS från SKK har inkommit till Ordförande, har delgivit till RAM och till Catharina/Sabina
som skall slutföra dokumentet för klubben.

§7. Rapporter.
-

Inkommande av SKK/SSPK rapport ang disciplinnämndens beslut. Detta har delgetts styrelsen.
SSPK inkom och ville ha uppdatering av RAS dokumentet – Vid. Bef. Till Catharina som nu har fått hjälp
av SSPK och fått kontakt med SKK så hon får det hon behövde för att slutföra detta. SSPK och
Catharina har dialog kring detta.
Rapport ang att medlemsavgifterna har betalats ut från Hundungdom nu.
Fått protokoll av SSPK senaste Styrelsemöte
Ny Ledamot som styr upp RAS arbetet av SKK, Berörda är informerade.
Kallelse till Informationsmöte ang domarkonferansen, 4 Maj. Kassör Carola & Sekreterare Jacqueline
kommer att delta på denna för Dvärgpinscherklubben.
Inkomma med datum för Ansökan om utställning till Anette SSPK så ansöker hon.
Länka till SKK’S Enkät angående visionsarbetet 2030 Livet med hund. Vi lägger ut info på FB/IG &
Pinnenytt.

§8. Ekonomi
-

Medlems avgifter är inkomna från SKK och delen som skall till SSPK är utbetald och klar.
Kommer poster kring SDPV.

§9. Uppdrag
SDPV 2022
●
●
●
●

Stugan till Styrelsen är betald och klar – Information är upplagd till berörda.
Förboka stuga för 2023 – Vi kikar på plats.
Påminnelse för eventet, Instagram, FB & hemsida är check.
Pinnenytt går ut och tackar alla sponsorer samlat, detta uppdateras på IG & FB med.

●
●
●
●
●

Skriva ut på FB/IG -> Att vi bjuder in till att kunna käka gemensamt på lördag kväll för de som stannar till
söndagen.
Diplom, Milersättnings och utläggs blanketter och sponsor saker postas till Anna av Carola.
Jessica tar med sponsor saker till plats. (Kommer fredag)
Marie tar med sponsor saker till plats. (Kommer tidigt lördag)
Ringa Annette angående fråga om kritiklappar alt. SKK

●
-

Lottring är fixad och tas med av Jessica,
Lottpris: 20kr
Antal priser till Lotterna: 10st lite större priser och en korg med övriga priser.
Skriva ut Kataloger: Katalog pris på plats: 50kr
Antal pris till Katalog: 5st
Cellofanpåsar , Anna/Jessica kikar + Snöre i guld/svart Jessica beställer.

●
●
●
●
●
●
●
●

4 Bord finns, Svart lakan Jysk x2st köpes Jessica.
3 trimbord + 1podie tas med från förrådet.
Rosetter är beställda av Anna klar och check, kommer senast 9/5.
Priser till de olika klasserna – Bestäms på plats på fredagen.
Marie kikar fler kassar.
Daniel H kikar backar till priserna, 16st.
Barn med hund efter alla finaler är klara och avtackning är klar:
Jessica & Jacqueline Dömer, priser finns, rosett fanns. Totalt 4st priser + Deltagare Diplom.
Pris: 20kr / deltagare
Avelsklass, Uppfödarklass + valp, anmäls på plats, priser finns, rosett till dem.

●

Arbete under Fredag:
Måtta ringar: Ida & Kajta
Måtta Rallylydnad: Ida & Kajta
Resa/Bygga sekretariat tält: Alla
Packa Anmälningsgåva: Alla detta görs först
Pris påsar: Alla detta görs först
Skriva Nummerlappar/ Förbereda kritiklappar: Jacqueline
Övriga som kan hjälpa:

●

Arbete under dagen Lördag from 06:00:
Fota under dagen som vi har tillgänglighet till, ansvarig för detta: Daniel C
Sitta i sekretariatet, dela ut Anmälningsgåva, nummerlappar, Katalog: Anna & Jacqueline
Sälja lotter / (Swishas): Alicia
Brygga kaffe/Servera Fika: Eva/Louise
Ta fram/Ställa i ordning priser & Rosetter: Marie + Anna
Bygga Rallybana: Jessica
Övriga som kan hjälpa: Sofia, Oskar & Jenny
Dokumentera allt, samlas vid sekretariatet 15min innan vi packar ihop.
Hälsa folk välkomna och hälsa domaren välkommen ->
Avtackning av domare och SUA innan vi kör barn med , finns möjlighet till mingel, styrelsen finns
på plats efter utställningens slut för ev frågor eller funderingar: Anna
Efter utställnings slut: Packa ihop.

●
●
●

Göra PM till Lördagen – Anna & Jessica sammanställer och skickar ut.
Sponsorer, alla är med på listan och loggor är skickade till Sekreterare & Webmaster
Hämta mat – äta tillsammans på kvällen.

●

Försäljning i sekretariatet:
Vattenflaska med logga: 55kr
Ryggsäck med logga: 55kr
Köper båda 100kr
Handdukar: 25kr
Vatten glas: 30kr st / 2st för 50kr
Nummerlapps hållare: 25kr st / 5st för 100kr

●
●

Förslags box till webshopen förslag från medlemmar (papper, penna, box) Jacqueline fixar.
Förslags box till aktiviteter förslag från medlemmar (papper, penna, box) Jacqueline fixar.

●

Tillkommer något som behövs skrivas ut, skall Carola ha detta senast fredag 6e Maj.
Matkuponger Lunch 18st
QR Kod / Swish, gå in på Swish hemsida till Lotternas betalning.
QR Kod / Swish, gå in på Swish hemsida till Sekretariatets saker försäljning + priser.
1 Uppfödarklass, 1 Avelsklass + 1 Valpklass Diplom.

Sponsorer:
-

Agria
Anjediamond’s Kennel
Anjediamond’s Hundcenter
Pemsistersshowleads
Don Lorino
Monica Hillman
EMIN
Hööks
Diopet
SOS Entreprenad AB
Töshundapotek
Widforss
Camalis Kennel
Kennel Katare’s Mystery
Olivers Petfood
Style By Nina
Vendelsö Djurklinik
Buddy petfood
Diamonds of Aros
Anicura Västerås

§10. Övriga frågor.
§11. Nästa möte.
Prell bokat: Torsdag 2 Juni, 19:30
Stämmer av 14/5 angående möte kring arbetsbeskrivningarna och sätter datum.
§12. Mötet avslutas.

