Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2022: 22Mars
Möte via: Teams
Närvarande: Anna Clevesjö, Daniel Carlbom, Jacqueline Swärd, Jessica Linhem Olsson,
Oskar Theorin, Carola Håkansson
Ej närvarande: Marie Hörberg, Daniel Hörberg, Mica Grälls

§1. Mötet öppnas.
§2. Val av justerare jämte ordförande
§3. Godkännande av dagordning.
§4. Förgående mötesprotokoll
§5 Inkommande skrivelser.
Medlemmar har skickat in angående att Pinnenytt ej kommer ut per automatik –
Ordförande och Sekreterare har svarat att vi ser över detta framåt och ser till att det kommer ut till alla.
SSPK Har mailat ang att det fanns domarutbildning för Rallylydnad Hösten 2022
(Anmälan Maj).
Prova på hundkapplöpning Västerås – KennelStoneFace, Sekreterare Vidare befodrade till Aktivitetsgruppen.
Aktivitetsgruppen har svarat.
Skadereglerare Folksam - Undrade ang en Dvärgpinscher kostade i samband med ett ärende. Sekreterare har
svarat en ungefärlig summa.
Skrivelse fråga angående Elevtjänstgöring Ringsekreterare Västerås – Har fått kontakt redan enl. SSPK.
Medlem inkom in en fråga om en Hane som är kastrerad får delta på utställning – osäker på om hon hade betalat
in medlemsavgiften. Sekreterare svarar medlem.
Exteriör domarkonferens Mars 2024 – Om vi som klubb har något att lämna som förslag på frågor som skall tas
upp innan 1 April 2022. Klubben inkommer till styrelse och sekreterare svarar SSPK i ett sammanställt mail.
Fråga från SKK som fått fråga från medlem: Angående om en provmedlem som vill lägga till en familjemedlem.
Ordförande har svarat SKK som skulle vidarebefordra svaret.
Ordförande ställde frågan till SKK om man under årets gång kunde uppdatera sitt provmedlemskap till ett
ordinarie medlemskap, inväntar svar.
För att uppmuntra uppfödare att ge gåvomedlemskap till valpköpare- Som tack får uppfödare finnas med sin
logga i tidning och hemsida. Uppfödare får då skicka sin logga till webmaster + kvittens på inbetalat
gåvomedlemskap. Därefter ligger loggan med innestående år ut på hemsida och Pinnenytt.
Sponsorer får sin logga på hemsida/facebook/Pinnenytt – Detta skall uppdateras och finnas med.
Uppdragsbeskrivning borde finnas till samtliga uppdrag. Alla ska börja skriva ner vad som borde finnas med och
förslag på ideér inom resp. kommitté/Post.
Möte för ovan är avsatt: 20/4-22, 19:00.

Efter årets slut tacka/uppmärksamma träffombud som haft mer än 3 träffar/år, i samband med årsmötet.

Uppmärksamma om minnesfonden i Pinnenytt, Webmaster har svarat att inkomma med material till Sekreterare.

§7. Rapporter.
Rapport från delegaterna SSPK Fullmäktige, Visar/Går igenom Rapport.
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Beställa Rosetter
Pusha för eventet, uppdatera på hemsidan, FB & Instagram. Har ej fått Acess till alla kanaler
ännu så inväntar det.
Tillgång till förrådet – Sekreterare har Mailat och frågat om koder till fg. Ansvarig.
Anette Persson ställer upp som CUA.
Carola ser över möjligheterna för att administrera Diplom
Sponsorer – Status från Marie

§8. Uppdrag
Jessica hade ett uppdrag gällande att sammanställa förslag till Ansvarig för träffombud. Detta är nu
färdigställt och ligger bifogat. OK.
Jessica hade ett uppdrag gällande att sammanställa förslag för arbetsbeskrivning för träffombud. Detta
är nu färdigställt och ligger bifogat. Jessica Lägger till specificerande kring ersättningen vad som gäller
vid denne. Sedan OK.
Åretshundräknare – Frågan bordläggs. Påminnelse skickas.

§9. Övriga frågor.
Möjlighet att vara fler moderator/admin på FB? Vi kikar upp det.
Förslag Webmaster Daniel C.

§10. Nästa möte.
7 April – 19:00

§11. Mötet avslutas.

