Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2020:08
Möte via telefon: 2020-09-07
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör)
Anmält förhinder:
Ej anmält förhinder: Izabella Svensson (suppleant), Nathalie Lorenz (ledamot)

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Sabina Andersson, ledamot

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Sabina Andersson.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Förgående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Varva Medlemmar och få rabatt i SKK Shop
- Nyheter för dig som är uppfödare inom SKK
- Förtydligande om kompetenskrav Katt & Hund
- Sommarbrev från SKK Utställningskommitté
- Information om Rasklubbstorg och Stockholmshundmässa 2020
- Sommarbrev från avelskonsulenter
- Remissomgång Noswork
- Förfrågan från SSPK avelsgrupp om RAS dokumentet
-Uppdaterad information om COVID-19 från SKK
-Andra remiss omgången Skk allmänna regler utställning, prov, tävling
- Nya rutiner för röntgen av leder
- Stockholms Hundmässa 2020 ställs in
- Hundens Vecka 7–13 september
- Ändrad sista ansökan för prov och tävlingar nästa år
5b) Intresserad av att köpa Dvärgpinscher –
5c) Uppfödare inkommit med ändring av mejl på uppfödarlistan- Åtgärdat

5d) Uppfödare inkommit med varför de inte står med på uppfödarlistan då man är medlem Uppfödarlistan är en separat avgift för att stå med. Åtgärdat och uppfödaren finns nu med på
listan.
5e) Person som vill bli medlem i klubben och få hjälp – Fått svar att helbetalande
medlemskap krävs.
5f) Medlem som vill köpa viltspårsrosett - Har fått aviserat om hur hon ska gå tillväga med
betalning. Avvaktar beställning
6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, e, f
§7. Rapporter.
7a) RAS Dokumentet – 80-talet svar har inkommit på mentalenkäten.
7b) Kassör – Händer inte så mycket just nu.
7c) Viltspårs KM – Det mesta är klart, PM på gång, rosetter på väg och sponsorer är klart
7d) Hunderbanan – Den är hyrd den 20 sept. Idag är det 3 anmälda.
7e) Pinnebladet/Pinnenytt – Cathrine är på gång med nytt nummer.
7f) Bildutställning – Då det varit populärt kommer vi göra en till höst/vintern.
7g) Rasmonter – Stockholm och Göteborg har ställts in så rasmonter är ej aktuellt.
7h) Rasspecialen samt Inofficiella utställngen – Vi beslutar ställa in båda dess p g a
Coronapandemin. Sabina får i uppdrag att boka hallen i Upplands Väsby för inofficiell
utställning den 4 december 2021.
7i) Webmaster – Heidi Westman har tyvärr avsagt sig webmaster uppdraget, vi avtackar
henne med att skicka en blomma. Cathrine åtar sig att uppdatera hemsidan fram till
årsmötet.
§8 Uppdrag
RAS kompendiet.
§9. Övriga frågor.
Inga.
§10. Nästa möte.
Telefonmöte den 12 oktober 2020 kl. 19,30.
§11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

