Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2011:10
Möte via skype 20011-11-07
Närvarande:
Göran Åkesson , ordförande
Maj Flodin, v. ordf/sekr.
Gunnel Karlsson kassör
Eva Brunström, ledamot
Cathrine Eklöf, ledamot
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot
Sofia Dunder, ledamot
Catharina Palmqvist, suppleant
Ann-Charlotte Ling, suppleant
Andreas Olsson, suppleant
Ej närvarande
Zuzan Hagelin
Protokollförare/ledamot

Ingegerd Kilarne Holm

Justerare/ordförande

Göran Åkesson

Justerare/ledamot

Gunnel Karlsson

§1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Åkesson öppnade mötet och hälsar alla välkomna
§2. Val av protokollförare
Ingegerd Kilarne Holm valdes till protokollförare
§3. Val av justerare
Gunnel Karlsson valdes till justerare jämte ordförande
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§5. Föregående protokoll nr.9
AU beslut om att inte skicka fler än de två föreslagna till Dog Adventure.
I övrigt OK med vissa justeringar av stavfel samt datum.

§6. Inkomna skrivelser/ utgående skrivelser
a. Div info från SSPK
b. Info från SKK om en Dp uppfödare (ej medlem) ingen åtgärd.
c. Gunnel fått fråga om gåvomedlemskap, och givit svar till frågeställaren.
d.
Info från Hundsport om att från 2012 är radannonserna endast digitala.
Ras special annonser kommer att finnas i tryckt form om intresse finns.
Pris 850 eller1500 per nr.
§7. Rapporter
a. Ekonomi Gunnel : ligger för närvarande med 36.000+, väntar på julannons fakturan,
ej erhållit faktura från pokalerna , sålunda är resultatet från utställningen ej helt
klart. Men sammantaget är ekonomin god för närvarande.
b. Utställnings kommitte' Gunnel : Datum, plats och domare klart för DP specialen 2012.
Anmälningsformulär klart och finns på hemsidan. DP-specialen på fredagen, SSPK på
lördagen samt SKKs Köpings utställning på söndagen.
c. RAM gruppen Ingegerd: Rapporterade att hon fått in skade statistik från if samt att RAS
revideringen fortskrider.
d. Rasmonter på Stockholms utställningen Maj:
Har haft möte med SSPK, de övriga SSPK klubbarna kommer att ha med sina
julannonser i sina montrar. DP klubben kommer att ha med Uppfödarlistan samt julannonsen.
Lotta ordnar dokument med julannons samt meddelande om hänvisning till hemsidan.
Andreas samlar bilder samt köpt usb minne för bilder till klubbens digitala foto ram, för
placering i montern. Bra stab för monter bemanning ordnad. Allt går i SKKs färger samt
FCI färger (med anledning av FCI jubileum).

§8. Bordlagda ärenden
a. Årsmötes plats ännu ej klart, Maj o Lotta kollar vidare, klart senast torsd, pga. Notisbladets
deadline, måste finnas med där. Maj ringer Kista BRHK. Vad får det kosta? Katarina ringer
Nacka södra. Därefter tas AU beslut om plats.
b. Föreläsare till medlemsmötet. Göran kollar med Svante Frisk om han kan ställa upp som
mötes ordförande samt ev. även som föreläsare. Tas ev. på AU.
I övrigt diskussions forum för medlemmarnas synpunkter på RAS revideringen.
c. Uppdrag för 8a. Vem tar emot anmälningar till årsmöte/medlemsmöte?
Maj frågar Helen Andersson om att göra anmälnings blankett. Eva tar emot anmälningarna
d. Statuter för ”Årets Hedersmedlem”
e. Andreas åtager sig att lägga fram ett förslag på ovanstående, för publicering i Notisbladet.
Vid denna punkt avslutar Sofia mötet.
§9. Informations ärenden

a. Protokoll 1-8 finns nu på hemsidan.
b. ÅretsHund tävligar/anmälan. Helen Andersson har åtagit sig att sköta detta,
vilket styrelsen tackar för.
c. Ras specialen/Jubileums utställningen 2012 är klar.

d. Ingegerd o Neta Thomsson är nu anmälda som DP klubbens representanter vid
Dog Adventure 20111203 i Stockholm.
§10. Notisbladet
a. Material/artiklar
Ingegerd har skickat en artikel om DP historik, Göran har skickat ordförandes rader samt
att årsmötes inbjudan och om Årets Hedersmedlem kommer med.
§11. Övriga uppdrag

a.Protokoll som ska postas till Revisorn de konstutierande samt 1-8.
Eva som protokolls ansvarig ombesörjer detta fortlöpande till revisor Kerstin Levander.
§12. Övriga frågor
inga denna gång
§13. Nästa möte
tisd. 20111129 kl.19.30 via skype
§14. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte.

