
Dvärgpinscherklubben 
 
Protokoll fört vid telefon möte den 24 april 2006. 
Närvarande: Helena Larsson, Annette Persson, Lena Rydefjord, Anna Eklund, Lisa Öiangen, Anna Deijer 
Anmält förhinder: Carola Håkansson & Gunnel Karlsson 
 
1.  Mötets öppnande  
 
2. Föregående protokoll 
Protokoll från möten 2006-03 ligger i justerat skick. 
 
3. Val av justeringsman: 
Annette Persson valdes att justera protokollet  
 
4. Notisbladet 
Mötet beslutar att Amanda Wiklund ska kontaktas för förfrågan om att verka som redaktör, Annette kontaktar 
henne. 1: a maj är manusstopp för nästa nummer, det ska innehålla presentation av dom förtroendevalda. En 
inbjudan till ”Mälarpinschern” kommer att publiceras och Annette ansvarar för annonsen och kommer att verka 
som redaktör tills någon tillträtt.  
 
5. Avelsrådkommitéen 
Helene Andersson och Miia Lindberg har tillfrågats om att ingå i avelsrådet och har tackat ja till uppdraget. 
Avelsrådet ska kontakta SSPK för att ansöka om medel till att gå SKK: s avelsrådsutbildning. En person från 
avelsrådet ska utses och ingå i SSPKs avelsrådskommitée RASK. Carola Håkansson har hand om 
täckhundslistan tills ny ansvarig utses i avelsrådet. Lena kallar till möte. 
 
6. Mälarpinschern 
Helena, Lisa och Anna E utses till att leda utställningskommitéen. Helena tar emot anmälningar och ansvarar för 
katalog. Hon tar även kontakt med pinschersektionen för att få reda på vad som är ordnat av dom. Annette 
ansvarar för att komplettera listorna med vinnande dp-resultat från tidigare år och skickar dom till kommitéen. 
Lisa utses till att ansvara för 20 års jubiléeumet under 2007, hon kommer att samarbeta med pinschersektionen 
men det ligger på vår lott att ordna med plats.  
 
7. Vårt domän       
Gunnel Karlsson har, i sitt namn, köpt in domänet dpklubben.se och skänker domänet till klubben som framför 
ett stort tack till Gunnel.  
 
8. Hemsidan 
Det kommer att finnas en sida med information om tidningen Notisbladet. Under utställningssidan datum för 
Mälarpinschern ska skrivas in. Det beslutas att Lena som är valphänvisare ska få hjälp av Helena så att hon kan 
uppdatera valphänvisningen själv och på så sätt hålla informationen aktuell. Dom uppfödare som finns med 
under uppfödarregistret ska få ha en länk till sin hemsida vid valpkullen. Alla i styrelsen samt mh-gruppen har 
fått egna E-mail adresser som kommer att läggas ut nu i dagarna.   
 
9. Klubbens policy 
Mötet beslutar om att arbeta fram en policy för förtroendevalda samt för dom som är verksam som kontaktman i 
dom olika länen. Anna Eklund skissar fram ett förslag med hjälp av SKK: s policy. 
 
10. Övriga frågor  
Många har hört positiva reaktioner på den nya klubben, speciellt hemsidan som är mycket uppskattad.  
Logotävlingen har fått in fyra bidrag och hoppas på några till, sista dag för att rösta på loggorna som kommer att 
presenteras på hemsidan är 15 maj.  
Vad gällande ett eget postgiro konto så verkar det svårt att få igång ett snabbt och smidigt, en eventuell lösning 
att använda ett privat orört konto för att kunna ta emot anmälningsavgifterna för mälarpinschern diskuteras. 
Det har kommit en förfrågan från SKK om hur vi har förankrat RAS projektet i klubben. Detta har skett genom 
enkäter och via upplysning på hemsidan. Annette svarar SKK.  
 
11. Nästa möte 
Nästa möte hålls torsdag den 18 maj klockan 19,00.  
 



Vid protokollet    Justeras 
 
Lena Rydefjord, Sekr.   Annette Persson, Ordf.  


