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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll 2010:8 
Möte via Skype 2010-08-11 

Närvarande ;  
Göran Åkesson, ordförande 
Maj Flodin, v. ordförande 
Eva Brunström, ledamot 
Maria Nyström, ledamot 
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot 
Karin Johnsson, suppleant 
Gunnel Karlsson, kassör 

Anmält förhinder; 
Sofia Dunder, suppleant 
Johanna Lilja Frimodig, suppleant 
Åsa Svensson, suppleant 

Ej anmält förhinder; 
Maria Gustavsson, ledamot 
 

 

________________________________ 
Protokollförare, Maria Nyström 
 
________________________________    ________________________________ 
Justerare, Ingegerd Kilarne Holm               Ordförande, Göran Åkesson  

 

§1. Mötet öppnade 
 Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av justerare 
 Ingegerd Kilarne Holm valdes till justerare jämte ordförande.  

§3. Val av protokollförare 
  Maria Nyström valdes till protokollförare 

§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

§5. Föregående protokoll 
  Föregående protokoll nr 6 och nr 7 lästes igenom och lades till handlingarna.  
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§6. Inkommande skrivelser 
           6a) Förfrågan från Karin, ”weight pull” uppvisning samt information i  
                samband med rasspecialen, bra initiativ som klubben stödjer. 

 6b) E-mail/Förfrågan om att vara med i mentalkommittén  
 En person har hört av sig och vill vara med i mental kommittéen.  
      Göran kontaktar denna person och berättar lite vad uppdraget går ut på. 

 6c) Fråga till Gästboken angående avelsålder Hanar/Fråga klubben 
            Fråga har inkommit i gästboken om hanar som används under 1 år. Vi hänvisar  
     till reglerna för täckhundar samt jordbruksverkets regler.  

 Göran tar detta med webbmaster för ett förtydligande.  

 6d) Protokoll SSPK 
   Protokoll har inkommit under sommaren, var och en kollar igenom  
   protokollen 

§7. Utgående skrivelser 
  7a) DP-klubbrapport, Maj har skrivit till SSPK, en bra rapport 

§8. Rapporter 
  8a) Sammanställningen av RAS. Maria mailar Helén om sammanställningen. Ca   
  280 enkäter, fortfarande ett svagt inflöde.  

 8 b) Utställningskommittén 

61 hundar anmälda, ganska många som inte är medlemmar. De har försökt att 
göra utredning. 
 
Oklarheter med medlemskap, måste få större koll på detta. SKK har kommits på 
att göra missar, medlemsansvariga måste ha större koll att alla som betalar in 
som medlemmar blir registrerade.  
 
Ingegerd erbjuder sig att ordna blommor till utställningen, klubben tackar och tar 
emot. Komma ihåg att tacka i katalogen.  

 

§9. Reseersättning för utställningsordnare samt övriga på uppdrag från styrelsen 
  Riktlinjer för detta kommer att sättas samt måste ALLTID finnas  
  godkännande från styrelsen. 

  
 Omkostnader vid uppdrag av styrelsen? 

 Reseräkningen vid användning av bil t.ex. bestäms från fall till fall, skall  
   godkännas i förväg innan uppdrag genomförs, skall vara ett styrelseuppdrag. 
 
 
  Reseräkning skall verifieras av Gunnel 
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§10. Godkännande av omkostnader Stockholms Hunddag den 2010-07-18 
       Omkostnader för Stockholms Hunddag i Kungsträdgården den 2010-07-18.   
                     Maj får ersättning för sina utlägg. 

 
§11. Hemsidan/Ny Webbmaster 
   Helen kommer att avsäga sig webbmasterrollen, tar för mycket tid.  

Ingen har hört av sig på annonsen och visat intresse för att hjälpa till eller ta 
över rollen. 

 
Maj utformaren ett brev till valberedning om vår situation. 

 
§12.  Vad har vi framför oss? Höstplanering! 
   12a)Uppfödarmöte. 

Förslag har uppkommit att det skall tas i samband med årsmötet.  
 
Maria, Göran och Eva tar tag i det så snart som möjligt och jobbar fram ett 
förslag. 
 
En intresseförfrågan kommer att gå ut via mail till alla uppfödare. 
 
12b) Årsmöte 2011 
Redan nu tänka på plats för årsmötet, innan den 17 nov 
Datum, inom feb utgång – klart innan 15 nov.  

 
12c) Styrelseträff 
Sammankomst av styrelsen, förslag att de träffas på årsmötet, allt på samma 
helg, styrelsemöte, uppfödarmöte samt årsmöte. 

 
§13. Klubbens sponsor 

    För nyttjande av klubbens huvudsponsor skickas en förfrågan till styrelsen för      
                    beredning. Förfrågan skall skickas i god tid innan planerad aktivitet.  

§14. Övriga Frågor 
   Frågan om klubben skall länka till Minpin forum. Jo, det kommer 
   klubben att göra eftersom forumet är tillägnat vår ras.  

Notisbladet – 1 sep sista dag för inskickat material. Från Stockholm  
hunddag, rasspecial 

 
Förfrågan från medlem om att marknadsföra rasen – finns 
marknadsföringsmaterial?  
Från Stockholms hunddag finns visitkort bland annats om kan delas ut till de 
som är intresserad av dvärgpinscher. 

 
Ingegerd gör en folder för DP – bilder på svarta och röda dvärgpinschrar skall 
finnas med. 

 
  Inventering av alla poster i styrelsen samt kommittéerna för att kunna      
   ge en bättre medlemsservice.  
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§15. Nästa Möte 
    Onsdag den 2010-09-01, kl. 19.30 Skype 

 

§16. Mötets avlutande 
   Mötet avslutas av ordförande Göran, tackat de som har deltagit.  

 


