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Sammanträdesprotokoll Nr 10
Telefonmöte 10 Januari 2010

Närvarande:
Ordinarie

Maj Flodin Ordförande
Maria Nyström Vice Ordf.
Gunnel Karlsson Kassör
Ingegerd Kilarne-Holm Ledmot
Maria Gustafsson Ledamot

Suppleanter

Inga närvarande

Anmält förhinder

Carola Håkansson, Suppleant
Madeleine Ehlers, Suppleant
Jenny Kjellman, Suppleant
Claes Hedberg Suppleant
Heidi Westman Sekreterare
Sara Hjälm Ledamot

Protokollförare/V. Ordförande
....................................................
Maria Nyström

Justeras/Ordförande

Justeras/Ledamot

............................................
Maj Flodin

..............................................
Maria Gustafsson
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§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Maria Nyström väljs till sekreterare
§ 3. Maria Gustafsson väljs till protokolljusterare jämte ordförande
§ 4. Dagordningen godkännes
§ 5. Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 9 i ordningen ligger hos sekreteraren och punkten skjuts upp till
nästa möte.
§ 6 Inkommande/utgående skrivelser
§ 6.a Demodexgruppen har skickat in en förfrågan till SKK om att dvärgpinschern skall få
ingå i en studie om demodex som skall göras. Inget svar har ännu kommit från SKK.
Ett antal medlemmar har kontaktat ordförande Maj och visat intresse av att verka för
klubben i de olika kommittéerna. Maj har vidarebefordrat deras intresse till
valberedningen.
SKK/SSPK har skickar uppmaning RAS-arbetet, skall ha möte den 24 januari 2010 och
vill ha en förhandstitt på hur långt vi kommit i arbetet. Maria N skickar materialet som
är gjort till SSPK.
Marianne Olsson har skickat ett önskemål att klubben tar med DP-racen som varit nere
i Skåne i sin verksamhetsberättelse.
Ett mail har gått ut till alla som hållit aktiviteter i klubbens regi om en rapport som skall
sammanföras i verksamhetsberättelsen.
Ordförande Maj i kontakt med SSPK angående Arla Albins fond. SSPK skulle skicka mer
information om fonden till Maj. Sista datum att söka stipendium är 31 januari 2010.
§7
Rapporter
§ 7.a Motioner till årsmötet
Motioner har inkommit, bl.a. gällande årets hund. Kommer att behandlas nästa
styrelsemöte.
Styrelsemedlemmarna får i uppdrag till nästa styrelsemöte att läsa på statuterna för
årets hund.
§ 7.b RAS
Maria N inväntar resultatet från hälsoenkäten som ännu inte skickat ut för att
kompletterna RAS-kompendiet.
§ 7.c Årets mentaluppfödare
Statuterna skall kollas över för årets mentaluppfödare då oklarheter uppstått. Uppstår
oklarheter vi uträkningen skall Anette Persson kontaktas.
Sara H behöver hjälp med uträkningen av årets mentaluppfödare, Maria N och Karin
Jonsson hjälper henne med det.
Resultat skall vara Gunnel K tillhanda senast den 22 januari 2010.
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§ 7.d Årets hund
Carola H räknar på det.
§ 7.e Notisbladet
Den nya styrelsen önskar vi presentera i mars i notisbladet. Maria G skall fundera ut
som förslag på presentation.
§ 7.f

Ekonomi
Gunnel rapporterar att klubben har ett litet överskott i kassan – 3.659;-

§8

Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsplanen gäller from februari 2010 - februari 2011. Verksamgetsplanen skall
vara klarställd 17 januari 2010.
Under verksamhetsåret planeras en rad aktivister, bl.a. en inofficiell utställning
tillsammans med SSPK.
2011 har klubben 5 års jubileum, togs upp på mötet om detta skulle uppmärksammas.
Ett förslag som inkom var att jubileet skulle firas i samband med den eventuella
officiella utställning klubben skall anordna 2011.

§9

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skall redovisa vad klubben åstadkommit från den 19 juli 2009
då den nya styrelsen tog över.

§ 10

Årsmötet övrigt
Eventuellt är det någon skall avtackas vid årsmötet, styrelsen kommer att ha detta i
åtanke.

§ 11

Övriga frågor
Till nästa möte skall alla styrelsemedlemmar läst på statuterna för årets hundtävlingarna samt klubbens stadgar.

§ 12

Nästa Möte tisdag 19 januari 2010 kl 19.30

§ 13

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

