Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2020:09
Möte via telefon: 2020-10-12
Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Ingela Pettersson (vice ordförande),
Annette Persson (sekreterare), Linda Olsson (suppleant), Sabina Andersson (kassör),
Nathalie Lorenz (ledamot)
Anmält förhinder:
Ej anmält förhinder: Izabella Svensson (suppleant)

________________________________
Protokollförare, Annette Persson, sekreterare

________________________________
Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande

________________________________
Justerare, Ingela Pettersson, ledamot

§1. Mötet öppnas.
Catharina hälsade oss alla välkomna.
§2. Val av justerare jämte ordförande
Till justerare valdes Ingela Pettersson.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Förgående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Föreningskommittén informerar/genomgång av styrelseportalen
- Auktorisationer Exteriördomare
- Avliden finsk Exteriördomare /Rune Fagerström
- Exteriörbedömning
- Fysiskt möte med SSPK 29 november
- Problem med SBK Tävling om man ej har uppdaterad webbläsare
- Föreningskunskap på distans - kursstart 14 oktober!
- Motioner till KF 2021
- Protokollsutdrag från Utställningskommittén
- CS nr 6 - 2020
- Exteriördomare uttagna till allroundutbildning
5b) En som vill gå med i dpklubben, hur gör jag?
5c) En som ställer frågan hur hon kan få en passande hane till sin tik.

6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 a, b, c, d, e, f
§7. Rapporter.
7a) RAS Dokumentet – Det som är kvar är kortsiktiga och långsiktiga mål. Dokumentet
kommer skickas ut till uppfödare för genomgång då vi inte kan ha fysiska möte p g a Corona,
därefter sammanställs svaren från dem och skickas in till SSPK.
7b) Kassör – Händer inte så mycket just nu.
7c) Viltspårs KM – Förflöt utmärkt och med fantastiska domare och nya marker med mycket
älg. Domarna blev väldigt imponerade av vår ras.
7d) Pinnebladet/Pinnenytt – Inväntar reportage från Viltspårs KM
7e) Bildutställning – Några förslag diskuterades och Linda ska inkomma med förtydligande
av sitt förslag som vi alla tyckte var bra.
7f) Utställningskommittén – Ansökan av SDPV 2022 blir den 14 maj i Västerås.
§8 Nomineringar SSPK Förtjänsttecken – Vi beslutade att nominera 1 för silver och 1 för
guld samt 1 för Uppfödarmedaljer.
§9 Uppdrag
RAS kompendiet.
§9. Övriga frågor.
Inga.
§10. Nästa möte.
Telefonmöte den 10 november 2020 kl. 19,30 i telefonen.
§11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag.

