
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2022: 19 December 
Möte via Teams : 2022 

 
Närvarande: Carola Håkansson, Jessica Linhem Olsson, Mica Grälls, Jacqueline Swärd, Anna clevesjö 

 

Ej närvarande: Oskar Theorin, Daniel Hörberg 

 

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

§4. Förgående mötesprotokoll  
 
Finns bifogat med dagordningen.  

 
§5 Inkommande skrivelser. 

- Inkommen fråga ang boende från medlem, vi ser över nedan och återkommer idag. Sekreterare har 
svarat.  

 
§7. Rapporter.  
 
§8. Ekonomi 

- Kostnad kring Domännamn från fg. Styrelse – Vi säger OK att ta halva kostnaden tillsammans med 
Pinschersektionen.  

- Reduca – 120kr /månaden via SKK – Styrelsen beslutar OK på att skaffa detta. Sekreterare mailar 
kontakten på Reduca.  

- Deadline att betala SDPV stuga 26/4-2023 
- Förrådet har ökat i kostnad, då vi tidigare haft rabatt. Carola kikar upp varför.  
- Revisor är kontaktad av Kassör ang årsavslut. 
- Stege köps in till Rasmonter GBG. Även lampor kikar Jessica på och köper in.  
- Carola skickar ut angående betalning för 2023 till Uppfödarlistan.  

 
 

§9. Uppdrag 
- Recap från Mässan i Stockholm.  
- Åretshundräknare bytas ut från Daniel C till Carola H. Övriga kvarstår Mica G & Eva S.  
- RAS behöver inkomma till SKK, status från RAM är att de ej haft möte, Ordförande återkopplar deadline.  
- Carola & Jacqueline har börjat kika på ev. en inoff till hösten 2023. 

 
§10. Övriga frågor. 

- Arbetsbeskrivningar – Dessa ska vara klara innan Årsmötet 
- Årsmötet sätts till 11 Februari, 11-13:00 Digitalt via Teams.  
- Webmaster – Sökes.  
- Stugorna – Jessica går ut med info ang hur man bokar på FB. 
- Träffsamarbete m. Pinscher – Se över framåt.  
- MY DOG – Rasmonter, Ok på milersättning för alla & ok på goodiebags. 
- Instagram & Facebook ansvaret går över till Mica / Anna.  
- Rosetter skall beställas av Anna till Åretshundtävlingar & Diplom skall fixas 
- Rosetter till Nosework & KM skall beställas av Anna (Synk med Carola) 
- Verksamhetsberättelse – Pågående.  
- Budget 2023 – Pågående. 
- Inbjudan till Årsmöte – Anna sammanställer detta.  

 
§11. Nästa möte. 
 
Förslag: 12 Januari 19:00 & 5 Februari 17:30 



 
§12. Mötet avslutas.  
 


