Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte 2007-03-05 19:00-21:30
Närvarande: Annette Persson, Anders Hammarqvist, Kerstin Bergström, Karin Larsson,
Annika Ottosson, Eva-Britt Ejrefalk och Kerstin Löndal
Frånvarande: Gunnel Karlsson, Tim Berggren och Fredrika Johansson.
§ 9

Mötets öppnande
Ordförande Annette Persson hälsade alla välkomna.

§ 10 Justerare
Att justera protokollet utsågs Karin Larsson.
§ 11 Godkännande av dagordningen
Godkändes.
§ 12 Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
§ 13 Uppdragslista
Motionen klar och inskickad ang. medlemsregister och inbetalningar.
§ 14 Inkomna skrivelser
1/ Svar från SSPK ang. förtjänsttecken och dessa har blivit beviljade.
2/ Svar inkommet från SSPK på vår motion, den fick avslag.
3/ Svar från 3-mannagruppen
§ 15 Utgående skrivelser
1/ Ang. Årets Hund tävlingen till en oberoende 3-mannagrupp i Skåne
2/ Motion ang medlemshantering till SSPK:s Fullmäktige
§ 16 Arbetsutskott (AU)
Styrelsen beslöt att tillsätta ett arbetsutskott och att ingå i detta valdes Annette Persson,
Gunnel Karlsson och Kerstin Löndal.
§ 17 Avelskommittén
Styrelsen beslutade att följande personer ingår i avelskommitén, Lena Rydefjord,
sammankallande, Brittzyk Bell, Katrin Wilhelmsson och Kerstin Löndal. En femte person kan
gärna få ingå. Kommittén skall ha ett möte inom en vecka.
§ 18 Valphänvisare
Styrelsen beslutade tillsätta Anna Olsson och Linn Dahlberg valphänvisare.
§ 19 Mälarpinschern
Inofficiell utställning på Strängnäs brukshundklubb 070721. Det är klart med domare.
Sista anmälningsdag är 070626.
Boende och mat till domarna står vi för sen skickas en faktura till Pinschersektionen på den
del som de ska betala. Festen på kvällen anordnar vi och intresserade får anmäla sig till oss.

§ 20 Rapporter
Utställningskommittén:
Kommande utställningar, Ölanspinnen 2007-04-22, Skånepinnen 2007-06-16 och
Bankerydspinnen 2007-10-21. Styrelsen beslutade att de som är funktionärer på utställningarna
får en gratis anmälningsavgift till en annan utställning som Dvärgpinschreklubben anordnar.
Rapportera till Eva-Britt Ejrefalk. Checklista skickas till de som arr. utställningarna.
Tävlingskommittén:
Klubbmästerskap i agility anordnas 2007-08-19 på Jönköpings BK. Klubben tar han om allt,
Anmälningsavgiften skickas till Jönköpings BK. Vi fixar priser endast till vår ras.
Kennel Stjärnflockens skänker vandringspris.
Mentalkommittén:
Det diskuterades kring MH-test. Det har anmälts intresse för att MH-test och mentalkommitén
spanar vidare på hur vi kan arbeta vidare med det. Annette fick i uppdrag att länka till SBK:s
hemsida där mentalitet förklaras.
2007-08-04 arrangerar Tjörn BK en MH åt oss.
PR-kommittén:
Kerstin B har fått ihop 7 st sponsorer. Till 2007 års utställningar (jättebra).
Royal Canin är kontrakterade.
Vandringspriser diskuterades och alla var positiva till det.
Avelskommittén:
Har inte kommit igång ännu men en hel del tankar finns att diskutera.
§ 20 Övriga frågor
Frågan kom upp ang. DP bladet men kostnaderna är för höga. Även årsböcker diskuterades.
Hemsidan fungerar mycket bra. Alla tackade Annette för ett bra arbete och en alltid snabb
uppdatering.
§ 21 Nästa möte
Blir i samband med Hässleholms utställning den 19 maj 2007 hemma hos Kerstin Löndal i
Hästveda
§ 22 Mötet avslutas
Ordförande Annette Persson tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Kerstin Löndal, sekr.

justeras

Annettte Persson, ordf.

justeras

Karin Larsson

