Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:09
Möte via telefon: 2014-11-26
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm, vice ordförande, Catharina
Holmberg Kivinen, suppleant, Carola Håkansson, suppleant.
Elin Fridén, ledamot tillkommer från punkt 5.
Ann-Charlotte Ling, suppleant tillkommer från punkt 8e.
Anmält förhinder; Zandra Hell, suppleant.
Ej anmält förhinder; Zuzan Hagelin, ledamot. Jaana Meica, sekreterare.

________________________________
Protokollförare, Amanda Malm, vice ordförande
________________________________

________________________________

Justerare, Catharina Holmberg, suppleant,

Justerare, Maj Flodin, ordförande

§1. Mötet öppnade
Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2. Val av protokollförare
Amanda Malm valdes till protokollförare.
§3. Val av justerare
Catharina Holmberg Kivinen jämte Maj Flodin valdes till justerare.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående protokoll
Alla protokoll är justerade och klara, ivägskickade för påskrift.
§6. Inkommande skrivelser
§6a) Medlem gällande valphänvisning.
Mail från medlem ang valphänvisning som inte kommit med på hemsidan.

§6b) Div info SKK & SSPK.
§6c) Påminnelse att skicka in nominering till SSPK Hedersuppfödare.
Vi har fått en påminnelse att skicka in nominering till SSPK Hedersuppfödare, se
utgående skrivelser §7 a).
§6d) Medlem som vill hjälpa till i Klubben/kontakt pågår.
Maj Flodin tar kontakt med medlem som är intresserad att jobba för klubben
§7. Utgående skrivelser
§7a) Svar gällande valphänvisningen/Detta var missat av hänvisningen blev
snabbt åtgärdat.
Mailet hade fastnat hos valphänvisaren i "skräpposten" och blev snabbt åtgärdat.
§7b) Klubbrapport till SSPK’s styrelsemöte.
Maj Flodin har rapporterat till SSPK styrelse, Protokoll har gått iväg
§7c) Nomineringar till SSPK’s förtjänsttecken gjort av Catharina Holmberg på
uppdrag av styrelsen.
Tack Catharina Holmberg och Amanda Malm för ert jobb med att skicka in nomineringar
till SSPK
§7d) Svar till Maria Landegård gällande Hedersuppfödare.
Maria Landegård vill få till ett pris "Senioruppfödare" för uppfödare som hållit på länge.
Hon ville veta vad klubben tycker om detta och Maj Flodin har besvarat mailet med att vi
inte har sett statuter så det är ännu oklart.
§8. Information
§8a) Fråge enkät på FB om Notisbladet några svar har inkommit.
Frågeenkäten har gått ut, några svar har inkommit vi inväntar fler svar.
§8b) Rasmonter Stockholm & Göteborg arbetet med dessa pågår, bemanning
klar i Stockholm Julklappar till våra arbetare i montern har Catharina Holmberg
fixat/sponsormaterial.
Schemat är klart till rasmontern på stora Stockholm. Alla som jobbar i montern kommer
att få en julklapp som Catharina Holmberg Kivinen har fixat med sponsor material.
§8c) Möte med SSPK/Redaktionen i Västerås lördag den 29/11 gällande
Notisbladet Ann-Charlotte Ling och Ordförande åker på detta.
SSPK/redaktionen har möte i Västerås 29/11. Mötet ska handla om hur notisbladet ska
se ut nästa år, hur dom ska jobba, offerter m.m. Ann-Charlotte Ling och Maj Flodin
kommer att närvara vid mötet.
§8d) Utskick till medlemmarna per post i mitten av januari 2015.
Ett AU-beslut är taget på att ett utskick till alla medlemmar ska skickas ut i januari. Det
är info om hur man blir medlem då man från och med nästa år måste välja rasklubb att
vara medlem i. Catharina Holmberg Kivinen har ordnat sponsor material som kommer att
skickas med till varje medlem. Extra information kommer att skickas till alla uppfödare.

§8e) Klubben behöver hyra ett förråd.
Klubben har mycket material, mestadels utställningmaterial och div. pärmar som vi
behöver hitta en plats till. Vi ska kolla upp ett billigt förråd som kan hyras för klubbens
material.
§8f) Eva Brunström tar över Hänvisningarna from 1/12-2014 vi tackar Kerstin
Spåre för denna tiden.
Vi välkomnar Eva Brunström som ny valphänvisare i klubben. Kerstin Spåre har avsagt
sig som valphänvisare och Eva har nu tagit över.
§8g) Hemsidan hur gör vi?
Nya webmaster är Catharina Holmberg Kivinen och Amanda Malm. Nya hemsida läggs på
hyllan tills vidare och befintlig hemsida ska uppdateras en gång i veckan.
§8h) Rapport från utställningskommittén
utställningskommittén. Rasspecialen kommer att vara 23-24 maj. Utställningen är
söndag 24 maj och aktiviteter tillsammans med andra rasklubbar kommer att vara på
lördagen 23 maj. Platsen är Vadstena camping. Gemensam middag på lördagskvällen
med lite aktiviteter under middagen. Anmälan av middagen kommer att ske till klubben
men betalning görs på plats till ägarna av campingen som ordnar maten.
§9. Uppdragslista
§9a) Brev till Uppfödare/Carola Håkansson.
Carola Håkansson har skrivit ett brev som ska gå ut till uppfödare, det är klart men hon
inväntar nya loggan.

§9b) Statuterna årets Hundtävlingar/Amanda Malm & Zandra Hell/klart till
början av januari.
När årets hund räknas så ska vi kolla igenom så att det inte är något som behövs ändras
till nästkommande år.
§9c) R.A.M. Gruppen kontakt.
Försök med att kontakta RAM-gruppen för att fråga om dom vill sitta kvar är gjort.
Tyvärr har vi inte fått någon kontakt med dom. Maj Flodin fortsätter försöka kontakta
dom då vi vill ha in en rapport om vad som är gjort under året. Maj Flodin mailar
sammankallande Neta Thomsson om vad som är gjort och vad som ska göras till nästa
år.
§9d)Brev till medlemmarna/Ordförande/klart till början av januari.
Maj ordnar med brevet som ska skickas ut till alla medlemmar i januari.
§9c) Träffombuden?
Träffombuden ska ordna en arbetsgrupp, detta pågår.
§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11. Nästa möte
2014-12-17 och 2015-01-14 (Med reservation för ändring)

§12. Mötets avslutande
Maj Flodin tackar för idag och avslutar mötet.

