
 
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2016:01 
Möte via telefon: 2016-01-12 
Närvarande; Annette Persson, ordförande, Catharina Holmberg 

Kivinen sekreterare, Paulina Edbertsson, ledamot, Carola 

Håkansson, suppleant 

 

Anmält förhinder: Amanda Malm Vice ordförande, Zandra Hell, ledamot, Kicki Dahlström, 

suppleant, Ann-Charlotte Ling suppleant, Ida Lundsten, suppleant   

Adjungerad till mötet: Linda Molin, Valberedningen 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Annette Persson, ordförande  Justerare, Paulina Edbertsson, ledamot 

 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till Justerar valdes Paulina Edbertsson , ledamot jämte ordförande Annette Persson 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes 

 
§4. Föregående protokoll 2015:10 
Protokoll 2015:10 godkändes och lades till handlingarna 
§4a). AU-protokoll 
Genom gång och lades till handlingarna 
 
§5. Inkommande skrivelser. 
§5a) Div info SSPK/SKK 
§5b) Inkommit förfrågningar om att stå i montern i Älvsjö och Göteborg.  
Maj Flodin monteransvarig har besvarat  
§5c) Inkommit en uppsägning av uppdrag Amanda Malm, Shopansvarig, 
Åretshunduträknare samt utställningskommittén. 
Tyvärr har det inkommit en uppsägning av uppdrag som shopansvarig och i 
utställningskommittén med omedelbar verkan. 
§5d) Inkommit från SKK juridiska avdelning att en uppfödare/medlem ansluten till 
dpklubben använder sig av falskmarknadsföring på sin hemsida. 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har tillskrivit uppfödaren som nu har tagit bort 
texten på sin hemsida. 
§5e) Inkommit en förfrågan om klubben anordnar uppfödarutbildning. 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har tillskrivit att tyvärr är det inget som vi i klubben 
gör och personen har fått kontaktuppgifter till SKK. 



§5f) Inkommit förfrågan om medlemskap och att använda sig av hänvisning. 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen har tillskrivit personen med länkar till 
medlemsanmälan och skickat frågan vidare till vår hänvisare Eva Brunström. 
§5g) Inkommit uppsägning av uppdrag Helen Andersson, valberedningen. 
Tyvärr har det inkommit en uppsägning av uppdrag att Helen Andersson avgår med 
omedelbar verkan. 
§5h) Inkommit skrivelse från Jessica Linhem Olsson om Mydog, se AU. 
Se Au beslut  
§5i) Inkommit skrivelse om hjälp att fylla i om åretshund. 
Skickat och besvarats av våra uträknare Emma Rydhammer & Emilie Åstrand 
 
§6.  Utgående. 
§6a) Besvarat inkommande skrivelser  
 
§7.  Inför Årsmötet 
§7a) Mötesordförande 
Anso Pettersson är klar som mötesordförande 
§7b) Mötessekreterare 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen sitter som årsmötessekreterare 
§7c) Förtäring på mötet 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen fixar maten och beställer smörgåstårta. 
§7d) Avtackningar/gåvor 
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen fixar med blommor till de som ska tackas av. 
§7e) Inkommande anmälningar till mötet 
Just nu är det 9 anmälda till årsmötet 
§7f) Årets Medlem 
Har ej inkommit någon, styrelsen får i uppdrag att utse någon. 
 
§8. Årsmötes handlingar 
§8a) Verksamhetsberättelse 
Gick igenom av det som var klart, ser bra ut. 
§8b) Årsredovisning 
Kassören inbjuden men vart hög belastning på telefontjänsten, skickades detta ut till 
styrelsen som får gå igenom detta. 
§8c) Verksamhetsplan 
Gick igenom och ser bra ut inget att tillägga 
§8d) Rambudget 
Kassören inbjuden men vart hög belastning på telefontjänsten, skickades detta ut till 
styrelsen som får gå igenom detta. 
§8e) Motioner/ Proposition 
Propositioner behandlades och godkändes. 

1. Att låta årets rallylydnads hund ingå i åretshund tävlingarna 
2. Att tillgodo räkna extra poäng vid tävlingar anordnade av 

Dvärgpinscherklubben  
§8f) Ekonomi balans/resultaträkning 
Kassören inbjuden men vart hög belastning på telefontjänsten, skickades detta ut till 
styrelsen som får gå igenom detta. 
§8g) Revisions & Förvaltningsberättelse 
Då det inte är klart med redovisningen har det inte inkommit någon berättelse från revison. 
§8h) Valberedningens förslag 
Tyvärr har valberedningen inte lyckats täcka upp posterna till nya styrelsen, samt några i den 
sittande styrelsen har inte inkommit med om de vill sitta kvar eller ej.  
Linda Molin tar kontakt med personerna via telefon för att få svar. 
 
 



 
§9. Rapporter. 
§9a) RAM Gruppen 
Inkommit rapport från deras förra möte 
§9b) Åretshund tävlingarna 
Lite kvar att räkna och rosetter ska beställas. 
§9c) Notisbladet 
Inget att rapporter 
§10. Uppdrag.  
Inga. 
§11. Delegater till SSPK fullmäktige möte den 12 mars 4 stycken 
Catharina Holmberg kivinen, Maj Flodin. 
Ann-Charlotte Ling och Amanda Malm kontaktas om det kan sitta som delegater. 
§12. Övriga Frågor. 
Inga övriga frågor 
§13. Nästa möte. 
Nästa möte lördagen den 13 februari, innan årsmötet. 
§14. Mötet avslutas. 

Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag. 

 

 
 

 

 

 

 


