
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2022: 31 Aug 
Möte via Teams : 2022 
 
Närvarande: Anna Clevesjö, Jessica Linhem Olsson, Daniel Carlbom, Jacqueline Swärd, Daniel Hörberg, Marie 

Hörberg, Mica Grälls, Carola Håkansson, Oskar Theorin, Cecilia Carlbom, Gisela Tingshagen 

 

Ej närvarande: X 

 

§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
 

§4. Förgående mötesprotokoll  
 
Finns att läsa på hemsidan. 

 
§5. Inkommande skrivelser. 

- Handledare utb i slutet av sept. 
- FCI championat för juniorer och veteraner – Nya regler har kommit, sammanställning 

kommer helt.  
- Medlem inkom med ett ärende kring uppfödare där vi hänvisat till att ta kontakt med SKK 

kring detta. 
- Revisor inkom ang budget och delårsrapport, Kassör är i kontakt med Revisor.  
- Inbjudan till SKK avelskonferens  
- Inkommit av medlem som saknar sitt medlemsnummer och fråga ang nytt kort – 

Medlemsansvarig svarar medlem på sina frågor.  
 

§7. Rapporter.  
 

- Update av RAS 
 

§8. Ekonomi. 
 

- Inget avsevärt att rapportera 
- Faktureringen rullar på 
- Sammanställning på websidor  

§9. Uppdrag 
- RAM uppdraget - Se över hemsidan & Hanhundslistan, Sekreterare kommer med förslag 

på datum till RAM för att se över ovan.  
 

- Status Valberedningen – Kontakta samtliga styrelsemedlemmar, Samtliga 
styrelsemedlemmar skickar en sammanställning hur man tänker framåt och inputs till 
valberedningen. Deadline: 14September.  Skriva ihop ett par saker inför framtida 
styrelsemedlemmar vilka saker man bör ta i akt att engagera sig i.  

- Spread shirt? Hemsidan att beställa saker ifrån – har alla kikat över den? 
- MY DOG Januari – 4dagar, bemannas 9-18, 595kr, ingår väggar, bord och två stolar och 

ex. 24 antal biljetter t människa och hund. 30 införselbevis hund. Presentation till hemsida 
+ el och belysning (3X3m.) Man måste vara med på ras paraden. Man ska återställa.  

- Stora Stockholm December –  
- Färgerna går i Svart & Guld 
- Budget är utökad till ovan event, ok från styrelse. 

 
- Vi har årets hundräknare: Eva S & 1 kontroll Daniel C & 1 Kontroll Mica Grälls.   
- Sponsor ansvarigs uppdatering. 



 

§10. Övriga frågor. 
 
- Bjuda in till uppfödarmöte – Mica Kallar till detta.   
- Närvaro till Medlemsmötet + Styrelsemöte efter (OSA 15/10 medlemmar) 
- Nosework tävling klubbmästerskap OK, info kommer och evenemang skall läggas upp. 
- Linda har avsagt sig sina poster.  

Nominera medlemmar till förtjänsttecken – deadline 31 oktober 2022 
- Ny logga - Kan man jobba fram några alternativ till att rösta om på årsmötet.  
- https://dpklubben.se/klubben/ - Se över sidan, ok från styrelsen att korrigera.  
- Uppfödarlistan – Ta upp på uppfödarmöte.  
- Policy gällande avel – Ses över av Hemsida gruppen, kommer med förslag till nästa möte.  
- Domare 2024 – Domare bokad - Godkänt av styrelsen.  
- Domare 2023 – Domare bokad - Godkänt av styrelsen. 
- Planen Västerås – Sekreterare ringer i veckan samt till kommunen, återkommer till 

styrelse.  
- Skicka in anmälan till möte + rapport på hur uppdragen går minst 1v innan mötet.  

 
 

§11. Nästa möte. 
 
Förslag: 
  
Onsdag 28/9 - 22 
 
Styrelsemöte v.42 (18e eller 20e) inför medlemsmötet.  
 
§12. Mötet avslutas.  
 

https://dpklubben.se/klubben/

