
      

 

Dvärgpinscherklubben  
 

Mötesprotokoll 2014:2 

Möte via telefon: 2014-03-16 
 

Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm, vice ordförande, Jaana Meica, 

sekreterare, Zuzan Hagelin, ledamot, Elin Fridén, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant, 

Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson, suppleant, Zandra Hell, suppleant 

 

 

 ________________________________  

Protokollförare, Elin Fridén, ledamot 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Maj Flodin, ordförande  Justerare, Zandra Hell, suppleant 

 

 

§1. Mötets öppnande 
 Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 
§2. Val av protokollförare  
Mötet valde Elin Fridén som protokollförare, 

 

§3. Val av justerare  

Till justerare valdes Zandra Hell jämte ordförande Maj Flodin. 

§4. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

§5. Föregående protokoll  

a) Jaana Meica är klar med årsmötesprotokollet men sitter just nu i bilen, skickar 

protokollet så snart hon har tillgång till dator. 

b) Jaana Meica är klar med konstituerandeprotokollet men sitter just nu i bilen, skickar 

protokollet så snart hon har tillgång till dator.  

c) 2014:1 godkändes och lades till handlingen. 

 

 

 



 §6. Inkomna skrivelser  

a) Inga inkommande skrivelser från SSPK/SKK. 

b) Div. frågor från medlemmar, bl.a. angående omplacering, är besvarade. 

§7. Utgående skrivelser 

a) Klubbrapport utskickad 

b) Inga övriga utgående skrivelser 

§8 Rapporter:  

a) Ordförande har deltagit i telefon möte med SSPK och Rasklubbarna. 

b) Inställd föreläsning,kontrakterad föreläsare övergår till förmån för SSPK:s 

avelskonferens 

c) Planerad BPH i Bjuv inställt pga. inga anmälda ekipage. (Planeras längre fram i höst 

istället, i mån av plats.) 

d) Vad om skulle vara med i Notisbladet gicks igenom. Många är sena med material in 

till vår redaktör Ann-Charlotte Ling. Det är viktigt att alla gör sin del som är 

överenskommet, för att underlätta för redaktören. Observera att material skall 

emailas. Ordförande kontaktar SSPK för en extrasida, samt extranummer till 

sponsorerna. 

§9 Bordlagda ärenden  

a) Kick off. Alla tittar på alternativ till ett nästa möte, omkring Stockholm, ca15 

personer.  Förslag läggs ut på Facebooksidan, senast 24/4 skall förslagen vara 

framtagna. Förslag på datum em. 3/5 – fm. 4/5 (preliminärbokas)  

b) Dp-träffar via öppen facebook sida. ”Brainstorma på kickoffen” 

§10 Uppdragslista  

a) Bjuder in träffombuden när facebook sidan är klar. 

b) Kolla upp medlemsförmånerna – Maj kontaktar företagen som finns med på 

klubbens hemsida. 

c) Maj Flodin har gjort en lista med styrelsen kontakt information, den skickas ut efter 

mötet till samtliga för kontroll att uppgifter stämmer innan den skickas vidare till 

SSPK. 

§11 Övriga frågor 

a) Maj Flodin talade om eventuellt nyttjande av e-signering utav protokoll, kollar upp 

detta vidare med hjälp av en bekant. 

§12 Nästa möte  

2014-04-14 kl. 19,30 (med reservation för ändring) 

§13. Mötets avslutande  

Maj Flodin tackar för idag. 


