Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:08
Möte via telefon: 2014-10-27
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Elin Fridén, ledamot, Ann-Charlotte Ling, suppleant
Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson, suppleant,
Anmält förhinder: Zandra Hell, suppleant, Zuzan Hagelin, ledamot,
Amanda Malm, Vice ordförande inkom till § 5
Jaana Meica, sekreterare inkom till § 8b.

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

Justerare, Elin Friden, Ledamot

§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 Elin Friden jämte ordförande Maj Flodin
§4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll 14:6 och 14:7.

Protokoll 14:6 är inte färdigställd och Jaana Meica, sekreterare blir nu beordrad att
färdigställa detta NU! Protokoll 14:7 godkänd och läggs till handlingarna.
§6. Inkommande skrivelser & email.
§6a)Inkommande ifrån medlem 2 stycken nomineringar till SSPK förtjänsttecken(detta vill jag
att ni tar i slutet på mötet då jag avviker ifrån mötet)

Ordförande hade själv föreslagit att avvika men styrelsen beslutade att det inte behövdes.

Carola tar kontakt med medlemmarna för mer information om deras arbete i klubben. När
detta inkommit skickas nomineringarna vidare till SSPK.
§6b)Polisen har skickat förfrågan om prissättning på omhändertagna Dvärgpinschrar.
Maj Flodin har svarat polisen om detta
§6c)Inkommande ifrån medlem gällande poängberäkning/revidering av Årets Hund
agility.
Helen Andersson har svarat medlem gällande detta och ber medlem att skicka in motion till
årsmötet.
§6d)Inkommande ifrån medlem gällande poängberäkning/revidering av Årets Hund
tävlingar.
Amanda Malm har svarat medlem och ber henne skicka in motion till årsmötet.
§6e) Div info protokoll ifrån SSPK och SKK.
§7. Utgående skrivelser & email.
§7a) Svar Polisen/Dvärgpinscher Klubben har ingen prissättning av Rasen/se bif svar.
Se § 6b) Maj Flodin har svarat och styrelsen har tagit del av detta
§7b) Svar gällande poängberäkning & revidering att inkomma med motion till
Årsmötet.
Se § 6c) Helen Andersson har svarat och styrelsen har tagit del av detta
§7c) Svar gällande poängberäkning & att inkomma med motion till Årsmötet.
Se § 6d) Amanda Malm har svarat och styrelsen har tagit del av detta
§8. Informationsärenden.
§8a)Amanda Malm ingår nu även i Utställningskommittén.
Amanda Malm välkommen in i utställningskommittén
§8b)Föreningsgruppen där ordf ingår jobbar för fullt, kontrakt är på gång med SHU,
SSPK Notisbladet, SKK medlemshantering klar.
Maj Flodin informerar om vad som inkommit och avtal som ska skrivas med de olika
föreningarna
§8c)Montergrupp där ordf ingår jobbar nu för fullt med Rasmonter på Stockholm
Hundmässa.
Börjar få ihop folk till montern men svårt att hitta tider som passar, lördagen är så gott som
fullbokat och söndagen finns det några platser att fylla.
§8d)Julannons i Hundsport inte så många anmälda denna gång/ändra till ½ sida?
9 personer har anmält sig till julannonsen sista dag är den 30 oktober. Styrelsen ändrar
annonsen till halvsida.

§8e)Catharina Holmberg har planering för föreläsning om hundmassage 31
januari/kostnader?
Catharina gick igenom kostnader för klubben. Klubben kommer stå för lokal samt fika. Minst
antal deltagande 10 personer. Prisförslag 200kr för medlem och 250kr för icke medlem,
styrelsen antog förslaget. Marina Axelson – Callum kommer vara föreläsare, hon är den som
startade upp Axelsons animal massage school. Maj Flodin fixar fikat.
§9. Uppdragslistan.
§9a) Amanda Malm & Zandra Hell åtar sig uträkning av Årets Hund Carola
Håkansson behjälplig.
Amanda Malm och Zandra Hell åter sig uppdraget att räkna ut anmälningarna till årets
hundtävlan, Carola Håkansson finns med i bakgrunden.
§9b) Zandra Hell bilder på SDPV vinnare till NB, pågår.
Vinnande hundar i SDPV ska skicka in bilder på endast hundar med sina vinnande rosetter.
§9c)Maj Flodin förfrågan till SSPK gällande Uppfödarlistan om denna kunde vara
rullande, Svar att den kvarstår per kalenderår.
SSPK svarar att det ska kvarstå som tidigare.
§9d) Amanda Malm, Zandra Hell och Carola Håkansson får i uppdrag att kolla igenom
statuerna till årets hundtävlan.
I och med att det inkommit nya förslag med poäng beräkning till årets hundtävlan så får
Amanda Malm, Zandra Hell och Carola även kolla igenom statuerna och se om det är något
som måste göras om eller stå kvar så som det ser ut idag.
§10. Övriga uppdrag?
§10a). Notisbladet/Material?
4 sidor max, Carola skickar in om föreläsningen som var nere i Skåne, Nya loggan med Lisa
vinnare av loggan, Årsmöte, ordförande radar, julhälsning, bilder på vinnarna Bir och Bim
vinnare. 3/11 facebook, sponsorer, Föreläsning Hundmassage, inbjudan årsmöte,
åretshundtävlan och årets medlem.
§11. Övriga Frågor?
Inga övriga frågor
§12. Nästa möte
Prel 26/11 kl.19,30
§13. Vice ordförande avslutar mötet.
Amanda Malm avslutar mötet och tackar alla för idag och önskar alla en trevlig kväll.

