
 

Dvärgpinscherklubben  

 

Mötesprotokoll 2015:04 

Möte via telefon: 2015-05-03 
 

Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande, Catharina Holmberg Kivinen adjungerad sekreterare, 

Zandra Hell ledamot, Carola Håkansson, suppleant, Ann-Charlotte 

Ling suppleant, Kicki Dahlström suppleant,  

 

Anmält förhinder: Paulina Edbertsson, ledamot, Ida Lundsten suppleant 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, adjungerad sekreterare 

 ________________________________ ________________________________  

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  

Till Justerar valdes Carola Håkansson, suppleant jämte ordförande Maj Flodin 

§4. Godkännande av dagordning.  

Dagordningen godkändes 

§5. Föregående protokoll 2015:03  

Förgående protokoll ej klart  

 

§6) Inkommande skrivelser. 

 

§6a) Medlem gällande inlägg på FB. 

Styrelsen har behandlat inkommande skrivelser och svar kommer via mejl. 

§6b) Medlem gällande policy & sociala medier. 

Styrelsen har behandlat inkommande skrivelser och svar kommer via mejl. 

§6c) Medlem som inte fått NB. 

Svar har gått ut till medlem som får kontakta SSPK kassör 

§6d) Div övrigt via kontaktformuläret/Hemsidan. 

Har blivit besvarat 

 

§7. Utgående. 

 

§7a) Liten klubbrapport till SSPK. 

Maj Flodin har svarat att styrelsen arbetar på. 

§7b) Svarat mindre inkommande. 

 



§8. Rapporter. 

 

§8a) RAM/haft telemöte den 16/4 Maj Flodin var med. 

RAM Gruppen har haft möte och jobbar på bra, Ram gruppen har delat upp sig i 2 grupper men jobbar 

gemensamt med dessa frågor, 

Neta Thomsson Sammankallande 

Avelsfrågor: 

Neta Thomsson 

Jessica Linhem Olsson  

Evvelina Julin  

Mentalfrågor: 

Marie Hörberg  

Maria Karlsson 

 

§8b) RAM fysiskt möte i Vadstena. 

Möte kommer att ske med RAM Gruppen i Vadstena, klubben bjuder på lunch. 

Maj Flodin kommer medverka på mötet. 

§8c) Åretshund tävlingarna/Paulina . 

Skjuts upp till nästa möte 

§8d) Utställningskommittén. 

Ca 60-70 anmälningar har kommit in, förlängd anmälan och betalning måndag den 4/5. 

§8e) Notisbladet/Memorian Göran Morfeldt övrigt material klart. 

Extra sidor i notisbladet har vi fått, rapport från extra årsmötet, rapport utställningen Vadstena m.m. 

§8f) Kallelse extra årsmötet via snigelpost skickat. 

Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar i Dvärgpinscherklubben  

 

§9. Uppdrag. 

 

§9a) Medlemsansvariga/Carola & Kicki. 

Möte kommer ske för att gå igenom vad som behövs göras. 

§9b) Klubbförråd/Amanda. 

Amanda Malm väntar svar från Helen Andersson 

§9c)Signaturtest/Samtliga. 

Nytt för styrelsen att samtliga nu kommer signera protokoll via Adobe 

 

§10. Övrigt 

 

§10a)Begravningsblommor & Kondoleans familj. 

Styrelsen beslutar att skicka blommor till begravning och Kondoleans. 

 

§11. Swish konto till klubben. 

Maj Flodin har varit i kontakt med Gunnel Karlsson för att öppna ett swish konto för klubben, 

Tyvärr har ännu inte klubbens bank börjat med swish ännu. 

Styrelsen beslutar att så fort banken fått in denna tjänst kommer det fixas ett sådant konto. 

 

§12. Övriga Frågor. 

Inga övriga frågor 

 

§13. Nästa möte. 

Prel 17/5 kl.19,45 

 

§14. Mötet avslutas. 

Ordförande Maj Flodin tackar för ikväll. 


