
 
 
Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens styrelsemöte 2007-12-03 

 
Närvarande: Annette Persson, Anders Hammarqvist, Kerstin Löndal, Gunnel Karlsson, Tim 
Berggren, Karin Larsson, Kerstin Bergström och Annika Ottosson 
Frånvarande: Fredrika Johansson 

 
 
§ 59  Mötets öppnande 
         Ordförande Annette Persson hälsade alla välkomna. 
 
§ 60 Justerare & Mötessekreterare 
        Kerstin Bergström valdes till justerare och Kerstin Löndal till mötessekreterare 
 
§ 61  Godkännande av dagordningen 
 Den godkändes som den var 
 
§ 62  Föregående protokoll 
         Justerat och lades till handlingar gjordes protokoll per den 8/10-07 
 
§ 63  Uppdragslista 
    Annette Persson har ändrat färgerna på sidan och det blev snabb uppskattning på det via 
 gästboken. 
 
§ 64  Inkomna skrivelser 
 SSPK – Protokoll 

SKK – Ang att all patella undersökning oavsett ras ska registreras centralt och påminnelse om 
forskningsfond 

 SSPK – Ang Notisbladet 
SSPK – Avelsplaneringskurs steg 2. Vi beslutade att kommande styrelse får anmäla då anmälan 

utgår den 25 mars 2008. Förtjänsthetstecken och uppfödarmedaljer. Vi beslutade att förslå följande 
NN ska tilldelas SSPK:s förtjänsthetstecken i silver, namnen är hemliga av naturliga skäl. Samt att 
SSPK:s Fullmäktigemöte är flyttat till 29/3-08 

 Rapport från Mentalkommittén  
 
§ 65  Utgående skrivelser 
 Inga denna gång 
 
§ 66 Rapporter 
        Ekonomi 
        Dvärgpinscherklubben har idag ca 70 000:- på kontot   
     
        Utställningskommittén 

Kerstin B. har ordnat en 3:e ringsekreterare till vår circuitutställning i samband med WW-08. 
 
        Tävlingskommittén 
        Den 12 april var det planerat KM i lydnad och agility i Varalöv men nu har vi fått 
 Åtebud om den dagen. Vi beslutade att Karin ska fråga om plats i Helsingborg istället.  



 
       Mentalkommittén 
       ”Intresseanmälan MH 2008” som finns på klubbens hemsida har blivit en succé! 
  Till dags dato har 49 intresseanmälningar inkommit till Mentalkommittén. 
  Fördfrågningar om hyra av MH-banor 2008 har gjorts. Aktuella platser är Bjuvs BK,  
  Basta, Västerviks BK, Sandvikens BK och Sundsvalls BK. Dessa är väl spridda på olika 
  Håll i landet. Kommittén skall undersöka möjligheterna för MH på ytterliga platser. 
       
  PR/Infokommittén 
       Ingen rapport 
 
       Avelskommittén 

Ingen rapport 
 

    Valphänvisningen 
       Ingen rapport 
 
§ 67  Vandringspriser 
       Styrelsen beslutade att alla vandringspriser som finns ute i ”gamla” klubbens namn, får 
 behållas av dem som har dem. Vi köper nya priser till Årets Hund som inte är 
 vandringspriser. Detta gäller både Årets Hund- och Mälarpinscherpriserna. 
        
§ 68  Kontaktpersoner 

Annette uppmanades att ta kontakt med alla de som inte varit aktiva för att höra om de vill fortsätta 
vara kontaktpersoner, om inte tas de bort från hemsidan. 
Anders tar kontakt med berörda personer som arbetar i klubben eftersom de uttalat sig på forum på 
sådant sätt att de förbigår klubben och dess intresse. 

 
§ 69  DP-träffar i landet 
 Vi beslutade att DP-träffar ska vara till för medlemmar och intresserade av vår ras. Man  
 kan som ny dvärgpinscherägare eller rasintresserad vara med på ett par träffar men vid 
 3.e tillfället ska man vara medlem. 
 
§ 70  Hemsidan  

Alla länkar som inte är till officiella sidor relaterade till klubben ska tas bort. 
Att ha en sida på vår hemsida med avelserfarenheter från våra medlemmar. 
  

§ 71  Domarkonferensen 2010 
Vi beslutade att tillsätta Malin Gabrielsson till de övriga två i arbetsgruppen, som är Annette 
Persson och Karin Larsson. Som presentatör av vår ras vid konferensen beslutade vi att tillsätta 
domaren & examinatorn Margareta Skogsberg som med glädje tackat ja till detta. 

 
§ 71  Nästa möte 
        Den 14/1-08 kl. 19,00 i telefonen 
 
§ 72  Mötet avslutas 
        Ordförande Annette Persson tackade alla och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet  Justeras          Justeras 
                                     
 
 
Kerstin Löndal  Annette Persson          Kerstin Bergström 
    Ordf.   


