Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2014:12
Möte via telefon: 2015-02-11
Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm Vice
ordförande, Göran Morfeldt, Adjunkterande sekreterare,
Jaana Meica Ledamot, Elin Fridén, ledamot, Zuzan
Hagelin, Ledamot, Catharina Holmberg Kivinen,
suppleant,
Anmält förhinder: Ann-Charlotte Ling, suppleant, Zandra Hell, suppleant, Carola
Håkansson, suppleant
Jaana Meica kommer in till §9
Elin Friden kommer in till §10

________________________________
Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant

________________________________ ________________________________
Justerare, Maj Flodin, ordförande
Justerare, Göran Morfeldt, Adjunkterande
sekreterare
§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 Göran Morfeldt jämte ordförande Maj Flodin
§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll 2014:11
Protokoll 2014:11 godkänd och lagt till handlingarna.
§6. Inkommande skrivelser.
§6a) Div info SKK/SSPK.
Info har gått ut till alla
§6b) SKK önskar kompletterings uppgifter till RAS
RAS har blivit inskickat och SKK har återkopplat med att de vill ha in kompletteringar, dessa
skall vara SKK tillhanda under första delen av 2015.R.A.M. Gruppen är informerad och får
arbeta med detta efter årsmötet.

§7. Utgående skrivelser
§7a) Inkommande besvarat/vb för svar
Skrivelser har kommit in gällande Valphänvisningen och skickats vidare till Eva Brunström
vår valphänvisare.
§8. Inför årsmötet.
§8a) Mötesordförande
Maj Flodin har varit i kontakt med ett flertal personer och en så länge har klubben ingen
mötesordförande, hon fortsätter att ringa runt, i värsta fall tar Maj Flodin ordförande posten på
årsmötet själv.
§8b) Sekreterare årsmötet
Ingen sekreterare till årsmötet för tillfälligt Maj Flodin fortsätter att ringa runt.
§8c) Förtäring på årsmötet
Maj Flodin har varit i kontakt med Pinschersektionen då de har årsmötet på samma plats och
tid, fixar de gemensamt förtäring.
§8d) Avtackningar/gåvor
Katja Koho fixar presenter till de som avgår samt att Maj Flodin fixar blommor till kassören
och valberedningen för deras slit inför årsmötet.
§8e) Inkommande anmälan till mötet
Totalt har det kommit in 7 anmälningar om mat till årsmötet. Maj Flodin lägger upp en liten
notis på facebook.
§8f) Årets Medlem
Förslag till årets medlem har inkommit och styrelsen har antagit detta förslag. Göran Morfeldt
fixar iordning en liten motivering.
§9a). Motion till årsmötet gällande Rallylydnad
Motion till årsmötet gällande Rally Lydnads hund har inkommit, motionären vill att denna
tävling skall vara en egen tävlan i Årets Hundtävlingarna. Styrelsen avslår motionen med
motivering: Att den finns med i tävlan årets Allroundhund och att det är för få som tidigare
anmält sig i grenen inom Allroundhunden.
§9b) Proposition till årsmötet gällande årets Mentaluppfödare
Förslag om att lägga en proposition om årets Mentaluppfödare, gällande poängberäkning då
den är lite knepig att räkna. Detta får hänskjutas till nästa styrelse.
§10. Årsmötets handlingar
§10a)Balans & resultat räkning
Klubben har mycket god ekonomi enlig balans och resultat räkning
§10 b) Budget
Budget för nästa år håller Maj Flodin och kassör Gunnel Karlsson på med, då den kommer se
helt annorlunda ut jämfört med 2014, då vi endast kan anta inkomst/kostnader för 2015. Klar
till helgen
§10c) Verksamhetsberättelse
Maj Flodin har den klar till helgen
§10d) Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för nästa år ej klart ,Maj Flodin och Göran Morfeldt kommer sitta ner och
prata om detta.

§11. Delegater till SSPK fullmäktige möte den 29 mars 5 stycken
Förslag till SSPK fullmäktige Göran Morfeldt, Maj Flodin, Amanda Malm, Helen Andersson
och Catharina Holmberg. Styrelsen antog förslaget.
§12. Information övrigt
§12a) Föreläsning Hundmassage
8 st var med på föreläsningen med Marina Axelsson, mycket givande och Marina ville gärna
komma igen för en längre föreläsning.
§12b) Föreläsning Moa Persson
Föreläsningen med Moa Persson har blivit bokad till den 25 oktober 2015.
Catharina Holmberg & Maj Flodin kommer hålla i denna och de fixar mat och dryck.
Föreläsningen kommer troligtvis hålla till på Täby Galopp lokalen är inte riktigt klar ännu.
Catharina informerar närmare.
§12c)Publicering av policy gällande bindande anmälan
Maj Flodin skickade ut till alla i styrelsen angående policy om bindande anmälan vid
evenemang.
Styrelsen antog policyn och kommer bli publicerad på hemsidan
§12d)Klubben söker utställningsansvarig
Pga privata skäl har Ann-Sofie Laninge avsagt sig sitt uppdrag som utställningsansvarig för
nästa års utställning, Utlysning av ny är utlagd på hemsidan men texten kommer göras om.
§12e)Material Notisbladet
Material har kommit in från Catharina Holmberg– inbjudan av rasspecialen, inbjudan middag
under helgen 23maj samt sponsorerna. Catharina kommer även skicka in om
medlemsförmåner.
Carola Håkansson har in kommit med reportage från föreläsningen tidigare i höstas. Maj
Flodin mejlar SSPk om 2 tidningar till sponsorerna som sponsrade föreläsningen
§13. Övriga frågor
§13a) Förslag om fysiskt möte inför nya styrelsen
Maj Flodin och Göran Morfeldt har in kommit med förslag om ett fysiskt möte i samband
med Rasspecialen på Vadstena camping. Nya styrelsen för komma överens om det är
genomförbart.
§13b) Amanda Malm avsäger sitt uppdrag som webbmaster
Amanda Malm meddelar styrelsen att hon avsäger sig webbmaster rollen pga tidsbrist.
§14. Nästa möte
Måndag den 23/2 kl.19,30. Detta blir endast ett informellt möte för att checka av innan
årsmötet.
§15. Mötet avslutas.
Maj Flodin tackar för idag och önskar alla en fortsatt trevlig kväll.

