
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2022: 27 Oktober 
Möte via Teams : 2022 
 
Närvarande: Jessica Linhem Olsson, Carola Håkansson, Jacqueline Swärd, Anna Clevesjö, Mica Grälls 

 

Ej närvarande: Daniel Carlbom, Daniel Hörberg, Oskar Theorin 

 

Inträder som Ledamot under mötet pga frånvaro: Jessica Linhem Olsson och Mica Grälls 

 

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

§4. Förgående mötesprotokoll  
 
Behöver komma upp & Justeras.  

 
§5. Inkommande skrivelser. 

- Medlem har inkommit ang. att Medlemsmötet bör vara digitalt också, sekreterare har 
svarat. 

- Medlem har inkommit då denne inte fått någon inbetalningsblankett – Medlemsansvarig 
har svarat medlem. 

- Icke medlem inkom ang att vilja bli medlem – sekreterare har svarat hur man går tillväga 
och länkat till hemsidan.  

- Medlem har inkommit att denne ej fått inbjudan t uppfödarmötet, Ansvarig från styrelsen 
har mailat ut igen.  

- Medlem har inkommit ang fråga om inbetalningsavi – sekreterare har svarat och hänvisat. 
- Uppfödare har inkommit angående att få upp planerade kullar på hemsidan. Ordf. har 

delegerat vidare t. Webmaster som behöver lägga upp.  
- SKK Valberednings mail 
- Inkommen skrivelse av uppfödare som undrar var och hur man betalar in för 

uppfödarlistan – sekreterare har hänvisat rätt.  
- Inkommen av uppfödare som undrar ang betalning för uppfödarlistan – kassör har svarat 
- Inbjudan från SKK – Bli BPH arrangör 
- Inkommet från SKK ang nominera tjänstetecken 
- Inkommit avgiftsfråga från uppfödare – Sekreterare har hänvisat till sidan med länk hur 

det betalas in 
- Inkommit fråga ang hitta uppfödare – Sekreterare har hänvisat med länk till uppfödarlistan 
- Påminelse om Avelskonferansen 
- Inlogg på köpahund är uppdaterat. 
- Updaterad information ang. digitala kritik systemet. 
- Mail inkommit från valberedning - V.Ordf avgår med omedelbarverkan.  
- Sspk har inkommit ang. 2024 Utställning. Sekreterare har svarat.  
- Sspk inkommit ang. sponsor olivers, Sekreterare svarar.   

 

§7. Rapporter.  
 

- Inkommit enkät från SKK som utbildningsansvarig i klubbarna får svara på 
- Inbjudan till Hundrastorget STHLM & MY DOG – Detta är anmält och klart 
- Styrelseportalen från sspk 
- Utbildningstillfälle för CUA 
- Rasklubbsträff (Skickat till styrelse & RAM)  
- Årsmöteordförandens utb  
- Beslut om digitala årsmöten från SKK 



- CS nr 5 från SKK 
- Styrelseportalen 
- AU Möte 23/5-22, AU Möte 26/6-22 & AU Möte 23/8-22 Klubbas igenom.   
 

§8. Ekonomi. 
- Medlemsavgifter – Beslut om att hålla dem på samma 2023 inskickat och klart av Kassör.  
- Revisor har fått Budget innan och nu delårsrapport.  
- Balans rapport och Resultat rapport läggs upp tillgängligt för styrelsen ikväll.  
- Status just nu 
- Tåg till sthlm – OK 
- Goodiebags till sthlm & My dog - OK 

 
§9. Uppdrag 

- Sponsor ansvarigs uppdatering. 
- Policy gällande avel – Klar – Ska upp på hemsida. 
- Uppföljning på uppfödarmötet 
- Domarinbjudan skall skickas för 2023 & 2024 SDPV 
- Ringsekreterarinbjudan x2 skall skickas för 2023 SDPV 

- Rasmonter: 
- Folder + Uppfödarlistan OK. 

 
 

§10. Övriga frågor. 
 
- Godis t Rasmonter (Sponsrat av SOS) 
- Vatten t Rasmonter (Sponsrat av SOS) 
- BPH – ordna ett par tillfällen som klubb -> Se över framåt.  
- Halloweentävling – 31Oktober-1November. Röstning 2-4/11.  
- Bordläggs tills nästa gång Uppfödarlistans kriterier – se över 
- Foder sponsor – Sekreterare kikar med första.  
- RAM C ville gå – Mentalkurs, Sekreterare kikar och återkommer till styrelsen. 
- Att arbeta med RAS November / Att utvärdera hälsoprogram 12okt. Inbjudan. Se ovan.  
- Sponsorsidan – Göra om ”Tack till sponsorer” – OK 
- Använda Suppleanter på rätt sätt vid sjukdom av övriga – Vid bortfall från möte skall man 

rapportera in till dagordningen.  
- Uppsägning skall gå direkt till samtliga i styrelsen från den person som avsäger sig sitt 

uppdrag.  
- Till nästa Möte – Planera Årsmöte 2023 

 
 
 

§11. Nästa möte. 
 
Förslag: 7/11-22, 19:00 / Möte nr 2: 28/11-22 kl. 19:00 / Möte nr 3: 19/12-22 kl. 19:00 
 
§12. Mötet avslutas.  
 


