Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:05
Möte via telefon: 2014-07-02
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Jaana Meica, sekreterare, Zuzan Hagelin, ledamot,
Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson, suppleant,
Anmält förhinder: Amanda Malm, vice ordförande, Elin Fridén, ledamot, Ann-Charlotte Ling,
suppleant, Zandra Hell, suppleant.
Janna Meica kommer in till mötet under §11a)

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant
________________________________ ________________________________
Justerare, Maj Flodin, ordförande

Justerare, Carola Håkansson, suppleant

§1. Mötet öppnas.
Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av mötets protokollförare.
Mötet valde Catharina Holmberg Kivinen till protokollförare
§3. Val av justerare jämte ordförande (denna person för anteckningar under mötet &
skall komma med synpunkter/justera om protokollets riktighet)
Till Justerar valdes Carola Håkansson jämte ordförande Maj Flodin
§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll 2014:04
Förgående protokoll 2014:04 klart men ej justerat av Elin Fridén
§6 AU möte beslut gällande Uppfödare & Avelsklass Valp att få delta med 3 st hundar
istället för 4st på Rasspecialen.

Au möte tog beslut att godkänna deltagande av 3 st hundar i uppfödare & avelsklass valp till
rasspecialen.
§7. Inkommande skrivelser
§7a)Div. info SKK/SSPK.
Information från SKK samt SSPK har inkommit och alla har tagit del av detta.
§ 7b)Inbjudan SKK utbildningar, grundutbildning av avelsfunktionärer VB till R.A.M.
Maj Flodin har skickat detta vidare till Ram-gruppen för eventuellt deltagande.
§7c)Inbjudan STOOK rasmonter Solvalla Expo.
Dvärgpinscherklubben har blivit inbjuden av STOOK att medverka under Solvalla Expo
helgen i augusti, tyvärr krockar detta med andra evenemang så styrelsen beslutade att inte
medverka.
§7d) Fråga angående höftledsröntgen.
Besvarat av Carola Håkansson
§7e) Fråga angående hälsa.
Carola Håkansson svara på denna skrivelse och vidare befordrar till Ram-gruppen för vidare
undersökning
§7e) Två stycken uppsägningar av uppdrag from 2015-01-01 Helen Andersson &
Catharina Holmberg
2 st uppsägningar av uppdrag har inkommit till styrelsen och valberedningen, Helen
Andersson och Catharina Holmberg kommer avsluta sina uppdrag from 2015-01-01.
§7d) Förfrågan om sponsring av DP-Race/Se under Information.
Dvärgpinscherklubben kommer sponsra årets Dp-race. Se även § 9c)
§8. Utgående skrivelser
§ 8a) Punkt 7d besvarad av Carola Håkansson.
Carola Håkansson har besvarat frågan.
§8b) Ordförande till Valberedningen, info om uppsägningar av uppdrag samt
uppmaning att omedelbart påbörja sitt arbete.
Valberedningen har blivit informerad om uppsägningarna samt blivit uppmanade att genast
påbörja sitt arbete.
§ 9. Information.
§ 9a)SSPK Stadgekommitté byter namn till Föreningsgruppen/Maj Flodin ingår i
denna. Gruppen har flera möten inför omstruktureringen av klubbarna.
Gruppen kommer kvarstå under nästa år men har bytt namn till föreningsgruppen. Ordförande
Maj Flodin kommer jobba vidare med denna grupp även under nästa år.

§9b) Arbetsordningar är nästintill klara dessa skall bara sammanställas, gruppen
arbetade den 6-7/6 med detta. Matkostnader för helgen belastas Dp-Klubben.(Maj
Flodin, Catharina Holmberg, Helen Andersson).
Helgen den 6-7 juni jobbade Helen Andersson, Catharina Holmberg och Maj Flodin med att
göra arbetsordningar för styrelse och andra uppdrag som ligger i klubben. Lite information
gick ut till styrelsen och gruppen jobbar vidare med att färdigställa detta.
§9c) Dp-Klubben sponsrar DP-Race med en summa av 500 kr för inköp av priser mm.
Se även §7d) Dvärgpinscherklubben sponsrar årets Dp-race med 500kr
§9d) Möte med Redaktörerna, Klubbarna & SSPK planerar fysiskt möte i Juli, AnnCharlotte Ling deltar.
Möte planeras med rasklubbarna, redaktören och SSPK i juli, Ann-Charlotte Ling kommer
närvara från Dvärgpinscherklubben.
§9e) Carola Håkansson ska arrangera ett uppfödarmöte i Skåne om anatomi i
Dvärgpinscherklubbens regi.
Uppfödare möte kommer arrangeras i Skåne den 27/9 med föreläsare Carina Andersson –
Rapp mer information kommer senare om detta. Alla SSPK Raser bjuds in till detta. Zuzan
Hagelin ställer gärna upp och hjälper till inför detta.
§10. Rapport.
§10a)Ekonomi ifrån kassören.
Delrapport från kassören ang. klubbens ekonomi, ser bra ut.
§11. Uppdragslista.
Kommer göras och ligga med vid varje styrelsemöte, Maj Flodin tar på sig detta.
§11a) Brev till Nya Uppfödare info om uppfödarlistan mm.
Carola Håkansson har tagit på sig uppdraget att skriva brev till nya uppfödare om info osv.
Ett förslag har kommit in att erbjuda medlemmar och uppfödare att vid deltagande av viltspår
där man blivit tilldelat Viltspår Championat att man har möjlighet att köpa en
Championatrosett från klubben.
§11b) Kalender Jan-Dec med alla viktiga datum både SSPK & Dp-Klubben. SE stadgar
& Hemsidor.
Jaana Meica åtog sig uppdraget att fixa kalender till klubben hemsida med viktig information
angående klubbens möten, stadgar och sista dagar att lämna in motioner till SSPK samt till
Dvärgpinscherklubben m.m. Zuzan Hagelin kommer även att hjälpa till med detta.
§11c) Årets Hund Ann-Charlotte Ling & Elin Fridén är tillsatta enligt tidigare beslut.
Enligt förra årets beslut som antogs vid ett styrelsemöte att Ann-Charlotte Ling samt Elin
Fridén skulle jobba med årets hund tävlingen påminns nu att börja jobba och läsa på om
reglerna för årets hund, Maj Flodin skickar även ut information om att arbetet ska påbörjas.

§11d) Dp-träffar genom Klubben Amanda Malm?
Tyvärr har det inte hänt så mycket om Dp-träff sidan, Maj Flodin skickar ut en påminnelse om
detta till Amanda Malm.
§12. Övriga Frågor
§12a) Information om inställd ringträning med Jenny S Persson.
Tyvärr blev ringträningen den 14 juni inställd av personliga skäl men nytt datum planeras för
detta, mer information kommer.
§12b) Dp-träff i Skåne den 20/7
Carola Håkansson informerar att Dp-träff i Helsingborg planeras den 20/7 just nu har det
inkommit 20st anmälda personer, informationen om detta läggs ut på Dvärgpinscherklubbens
facebook sida.
§12c) BPH Planeras till hösten i Skåne
Carola Håkansson planerar ett BPH till den 28/9, platser finns kvar för
Dvärgpinscherklubben, information kommer skickas ut till SSPK samt läggs ut på
Dvärgpinscherklubbens hemsida och facebook sida.
§15 Nästa möte
Preliminärt 6 Augusti kl.19,30 samt
Ett kort möte inför rasspecialen den 20 Augusti kl. kl 20,00
§16. Mötet avslutas.
Maj Flodin tackar för idag och önskar alla en trevlig sommar.

