
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2022: 19 November 
Möte via Teams : 2022 
 
Närvarande: Anna Clevesjö, Mica Grälls, Jacqueline Swärd, Carola Håkansson, Daniel Hörberg 

 

Ej närvarande: Jessica LInhem Olsson, Oskar Theorin 

 

Inträder som Ledamot under mötet pga frånvaro: Daniel Hörberg, Mica Grälls 

 

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

§4. Förgående mötesprotokoll  
 
2 X Behöver komma upp & Justeras.  

 
§5. Inkommande skrivelser. 

- Inkomet från SKK ang utb. BPH arrangör 
- Medlem inkom ang betalningsbekräf och pinnenytt – sekreterare har svarat. 
- Uppfödare inkom ang. valphänvisning, meddelat webmaster som skall ordnat. 
- Påminnelse om styrelseportalen 
- Medlem har inkommit angående adress – sekreterare har mottagit. 
 

§7. Rapporter.  
- Update på RAS – Styrelsen har idag beslutat att gåvidare med arbetet av RAS.  
- Rapport från SSPK ang AU möte och Möte X 2 
- Angående Domare Ryssland/Vitryssland. 
 

§8. Ekonomi. 
- Verksamhetsberättelsen – Tas tag i nästa möte.  
 

§9. Uppdrag 
- Sponsorer update – Har ej fått tillgång till fd. ansvarigs listor. 
- Inbjudan till KM -> Kassör 
- Policy gällande avel – Klar – Ska upp på hemsida. 
- Domarinbjudan skall skickas för 2023 & 2024 SDPV, sekreterare & Kassör löser. 
- Ringsekreterarinbjudan x 2 skall skickas för 2023 SDPV, sekreterare & Kassör 

löser. 

- Rasmonter Sthlm: Bilder (Maila till Ordf. asap) Goodiebags check! 
- Folder + Uppfödarlistan OK. 

 
 

§10. Övriga frågor. 
 
- Ledamot Avgår – Ersätts av Jessica L O tills Årsmötet.  
- BPH – ordna ett par tillfällen som klubb -> Se över framåt.  
- Halloweentävling OK. 
- Jultävling OK. 
- Uppfödarlistans kriterier – Se över under uppfödarmötet.  
- Foder sponsor – Sekreterare kikar med första – Har tackat nej.  
- Foder sponsor no 2 – Olivers, vet ej om avtalet förhandlas om för 2023.  
- Ordf + Sekreterare kikar vidare på foder.  



- RAM C – Mentalkurs, Kassör har fixat. Återkoppling från C görs till styrelsen efter kursen 
är avslutad.  

- Sponsorsidan – Göra om ”Tack till sponsorer” – Sekreterare tar hjälp av annan part. 
Styrelsen Adjungerar in hjälp från Maria B med hemsidan vid ett par tillfällen till Årstmötet.   

- Till nästa Möte – Planera Årsmöte 2023 – Datum? 
- Styrelsen får i uppdrag att kika inför möte.  
- Rosetter till Åretshund tävlingar & KM + Diplom 
- Blommor till Maria (Foldern) OK.  
- Lenhovda Lokal – tips.   

 
 
 

§11. Nästa möte. 
 
Möte: 19/12-22 kl. 19:00 
 
§12. Mötet avslutas.  
 


