
Dvärgpinscherklubben

Mötesprotokoll 2022: 7 April
Möte via Teams : 2022

Närvarande:
Anna Clevesjö, Daniel Carlbom, Marie Hörberg, Jacqueline Swärd, Carola Håkansson, Jessica Linhem Olsson,
Daniel Hörberg

Ej närvarande: Oskar Theorin, Mica Grälls

________________________________

Protokollförare,  , sekreterare

________________________________                   ________________________________

Justerare, , ordförande Justerare, , Webmaster

§1. Mötet öppnas.

§2. Val av justerare jämte ordförande

Daniel Carlbom

§3. Godkännande av dagordning.

§4. Förgående mötesprotokoll

Finns att läsa på hemsidan.

§5 Inkommande skrivelser.

- Ramgruppen inkom med ytterligare mail angående att få egna mailadresser, vi satte OK på detta och
Daniel har ordnat detta.

- Inbjudan av SKK till Handledare för Uppfödarutbildningen. Utbildningen kommer arrangeras 24-25
september 2022 på SKKs kansli i Rotebro (Stockholm).

- Medlem inkom med skrivelse angående felbehandlat av funktionär angående information till en tävling.
Styrelsen har svarat att denna anmälan sker till klubbens länsklubb.

- Mail från SKK/SSPK - Den 1 mars öppnar Arrangera Utställning för ansökningar om utställningar 2024.
Eftersom det är senare än vanligt har ni detta år två datum ni kan ansöka till, 15 maj och 31 oktober.
Tävlingskommittén tar på sig uppdraget att kolla upp vad som gäller för arrangera utställning och
inkomma med information till styrelsen. Samt att vi siktar på att ha Ansökan inskickad senast till 31Okt.

- Inbjudan till Webinar för Styrelsen: The member associations of the ISPU.
- SKK jobbar på att ta fram ett nytt Digitalt System. Mer information kommer när det blir aktuellt.
- Brukshundsklubben har mailat angående Kontroll av medlemskap, till arrangörer av tävling – Delat

dokumentet under styrelsemötet så alla kunde ta del av informationen.

§7. Rapporter.

- Catharina inkom med Rapport angående RAM-Arbetet till RAM gruppen & Styrelsen.
- SKK – Rapport angående extra insatt AU-Möte angående Kriget i Ukraina, delgivit Protokoll till styrelse.



§8. Ekonomi

- Har fått tillgång till allt.
- Väntar på pärm.
- Fått uppdatering på Ekonomin.

§9. Uppdrag

SDPV 2022
● Stugan till Styrelsen är betald och klar.
● Pusha för eventet, Instagram & Pinnenytt är ute. Hemsidan är check och FB.
● Tillgång till förrådet – Saknar fortfarande kod till förrådsdörren allt det andra har kommit.
● Oskar & Anna skall åka till förrådet och kolla av vad som finns, inventarier.
● Vilka utmärkelser skall finnas, Beslutat: Gladaste Hunden, Bästa samspel, Bästa Rörelser, Bästa Huvud

& Uttryck, Bästa Öron, Bästa Svans.
● Carola gör diplomen.
● Fota under dagen som vi har tillgänglighet till, ansvarig för detta: Daniel C.
● Anmälningsgåva. Denna är bestämd och klar.
● Jessica fixar Lott ring.
● Sponsorer – Vi har fått uppdate på sponsor sidan av Marie och samtliga.
● Beställa Rosetter (Jessica har fått inventarielistan och Rosettbeställningen av Jacqueline)

BIS Rosetter skall beställas av DP Klubben i år, Besluta om färger.
Oskar ska beställa rosetter tillsammans med Anna. Kika med Silvi angående fg order.

● Påminna om vandringspokaler skall tas med till SDPV.

- Åretshundräknare? (Jacqueline skrev ut i Pinnenytt att vi söker någon oberoende person) Bordläggs tills
nästa möte.

§10. Övriga frågor.

- Google Drive  - Ha ett Dvärgpinscher konto där vi kan lägga all info och mallar, arbetsbeskrivningar.
Daniel C kikar på Google drive och skickar ut länk till styrelse.

- Alla ska maila Sekreterare innan 17/4 Påskdagen, med utkast till arbetsbeskrivningar på sina
poster/uppdrag. Sekreterare sätter ihop PP med alla så vi enkelt kan gå igenom det.

§11. Nästa möte.

OBS! Möte 20/4 – 2022, Möte angående Arbetsbeskrivningar.

Förslag på Styrelsemöte innan SDPV: 3 Maj Tisdag, 19:30

§12. Mötet avslutas.


