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Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll år 2011:12
Möte via Skype 2011-12-19
Närvarande;
Göran Åkesson
Maj Flodin
Ingegerd Kilarne Holm
Andreas Olsson
Ann-Charlotte Ling
Catharina Palmqvist

Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Närvarande från §8a

Anmält förhinder;
Gunnel Karlsson
Cathrine Eklöf
Eva Brunström

Kassör
Ledamot
Ledamot
Protokollförare / Suppleant
__________________________________
Andreas Olsson

Justerare / Ordförande
__________________________________
Göran Åkesson

Justerare / Vice Ordförande
__________________________________
Maj Flodin

§1

Mötets öppnade
Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av protokollförare
Andreas Olsson valdes till protokollförare.

§3

Val av justerare
Maj Flodin valdes till justerare jämte ordförande.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötets deltagare.

§5

Föregående protokoll 2011:11
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

§6

Inkommande skrivelser
a)
Div. info/beslut från SKK och SSPK.
b)
Inbjudan till budgetmöte har inkommit. Vi avvaktar med svar tills dagordning
och vidare information kommer.
c)
Från medlem angående datum för årsmöte.
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§7

Utgående skrivelser
Maj Flodin svarar medlem angående datum för årsmötet.

§8

Rapporter
a)
R.A.M
Ingegerd Kilarne Holm rapporterar från konferensen Adventure Dog som hade
ett fullspäckat schema. Länk till sammandrag från konferensen kommer på
hemsidan.
b)

Rasmonter
Maj Flodin och Göran Åkesson tackar alla som ställt upp i arbetet med årets
rasmonter på Stockholms Hundmässa.
Huvudansvariga för rasmontern från Dvärgpinscherklubben har skickat ut
frågor till dem som stått i montern. Utvärdering från detta tar Maj Flodin med
till nästa montermöte med SSPK.
Omkostnader för Dvärgpinscherklubben är klart till nästa möte.

§9

Valberedningen
Maj Flodin kommer maila Valberedningen ang. hur deras arbete fortlöper.

§10

Årets Hund
Maj Flodin uppmanar alla i styrelsen att anmäla sin hund.
Maj Flodin kontaktar Dvärgpinscherklubbens webmaster med en önskan att
tävlingen skall synas mer på hemsidan och även ”flashas” upp.

§11

Årets hedersmedlem
Catharina Palmqvist meddelar att hittills har två nomineringar inkommit.

§12

Årsmöte / Uppfödarmöte
a)
Maj Flodin kontaktar Valberedningen med förslag på mötesordförande till
årsmötet.
b)
Arbetet med uppfödarmötets föreläsningar fortskrider.
Om planerade föreläsare uteblir uppmanas samtliga styrelsemedlemmar att
komma med förslag.

§13

Uppdrag
a)
Göran Åkesson skriver svar på tidigare inkommit mail.
b)
Maj Flodin kontaktar Valberedningen ang. deras arbete samt förslag till
mötesordförande till årsmötet.
c)
Arbetsutskottet planerar ett budgetmöte.
d)
Maj Flodin arbetar med verksamhetsberättelsen.
e)
Göran Åkesson skriver historien om Mälarpinschern.
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§14

Övriga Frågor
a)
Styrelsen vill tacka Maria Nyström för sitt arbete med Notisbladet, samt
Ingegerd Kilarne Holm för sin fina följetong om dvärgpinscherns historia, som
finns att läsa i just Notisbladet under Dvärgpinscherklubbens sidor.
b)
Ann-Charlotte Ling hade en fråga ang. en ögonsjukdom och tillskriver
R.A.M-gruppen.
c)
Maj Flodin poängterar att hela styrelsen är välkomna med egna frågor och
punkter till kommande styrelsemöten.

§15

Nästa möte
Nästa styrelsemöte skall hållas måndagen den 9/1-12 via Skype.

§16

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande och avslutar dagens möte.

