
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2020:07 
Möte via telefon: 2020-06-23 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande), 

Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör) 

 

Anmält förhinder: Nathalie Lorenz (ledamot) 

Ej anmält förhinder: Izabella Svensson (suppleant) 

 

 

________________________________  

Protokollförare, Annette Persson, sekreterare 

 

 ________________________________                   ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande    Justerare, Linda Olsson, ledamot 

 

§1. Mötet öppnas. 
Catharina hälsade oss alla välkomna. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Linda Olsson. 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
§5 Inkommande skrivelser. 
5a) Div. info SSPK/SKK 

- Till dig som SKK uppfödare 
- SKK föreningskommitté nya riktlinjer för års och fullmäktigemöten 
- SSPK Protokoll 
- SSPK Rasmonter se mer under § 7i 
- Information från SKK CS 
- Information om regelrevidering för utställning 
- nytt CS beslut ang Covid-19 

5B) Förfrågan om valpar till salu – Titta in på vår hemsida under valpar tillsalu. 
5c) Förfrågan om kommande kullar - Titta in på vår hemsida under valpar tillsalu. 
5D) Förfrågan letar valpar – Webmaster/hänvisare har svarat följ länkarna på valpar till salu 
du kan även leta upp en uppfödare via uppfödarregistret.  
5E) Söker omplacering- Kolla in vår hemsida under omplacering du kan även höra av dig till 
uppfödare och fråga. 
 
6.  Utgående. 
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, e,  



 
§7. Rapporter. 
7a) Årets Hund – Vi beslutade att lägga ner denna tävling detta år pga av 
Coronapandemin. 
7b) RAS Dokumentet – Frågeenkäten ang mentalitet är färdigställd och när alla i styrelsen 
tittat på den och godkänt den läggs den ut på hemsidan. Försäkringsbolagen är dåliga på att 
svara på våra frågor endast Agria har inkommit med svar. 
7c) Kassör – 99 800 kr på kontot, endast medlemsavgifter kommer in från SKK och betalas 
ut till SSPK samt betalning för vårt förråd. 
7d) Dp-race i Falkenberg den 11/7–2020 – Inställt pga SKKs restriktioner. 
7e) Viltspårs KM – Plats bokad i Torsby den 3 oktober 2020 med 8 öppna spår samt 4 
anlagsspår. Domare är också klara. 
7f) Pinnebladet – Kommer ett nummer nu i juli inväntar bara ett reportage. 
7g) Bildutställning – Vi beslutar ge webansvarig Heidi Westman fria händer att fixa med 
denna. 
7h) Medlemsrekrytering – Då SKK har värre restriktioner än FHM så ser vi inte att vi har 
något att erbjuda nya medlemmar för tillfället så vi får ta nya tag när Corona pandemin är 
under kontroll. 
7i) Rasmonter – Vi avvaktar med denna punkt tills vi vet om det blir någon monter alls. 

 
§8 Sommarhälsning. 
3 personer har ännu inte inkommit med en sommarhälsning. 
 
§9. Uppdrag. 
Styrelsen har i uppdrag att färdigställa RAS dokumentet. 
 
§10. Övriga frågor. 
Inga. 
 
§11. Nästa möte. 
Telefonmöte den 7 september 2020 kl. 19,30. 
 

§12. Mötet avslutas.  
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag. 
 


