Dvärgpinscherklubben
Mötesprotokoll 2020:10
Möte via telefon: 2020-11-10
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, Ingela Pettersson, 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
Ordförande har godkänt den men justerararen hade inte fått den då den skickats till fel
adress. Gås igenom på nästa möte.
§5 Inkommande skrivelser.
5a) Div. info SSPK/SKK
- Information om Corona från skk centralstyrelse
- Digital Notisblad från SSPK
- Nominera Årets bragdhund SKK
- Skk föreningskommitte – Årsmöten 2021
- Uppdaterad information från SKK Centralstyrelse
- CUA Kurs Göteborg
- Viktig information gällande Covid-19 och tävlingsverksamhet
- SSPK Styrelsemöte inställd den 25 november
- SSPK Fullmäktige Inställd 2021
5b) Person som vill veta om det fortfarande finns valpar kvar på den hänvisade valpkullenpersonen får kontakta berörd uppfödare.

6. Utgående.
Besvarat inkomna skrivelser punkterna §5 b,

§7. Rapporter.
7a) RAS Dokumentet – Har genomgåtts och ska rättas lite och därefter klart för utskick till
uppfödarna för förankring därefter skickas till SSPK för vidareskick till SKK.
7b) Kassör – Händer inte så mycket just nu.
7c) Pinnebladet/Pinnenytt – Ligger i princip färdig för utskick till helgen.
7d) Bildutställning – Lindas förslag mottogs med glädje och vi utsåg henne till domare med
hjälp av Sabina som tar emot bilderna och vidaresänder dem till Linda utan namn. Priser får
placeringarna 1 – 5 och allt är gratis en liten julklapp till alla från oss i styrelsen.
7e) Rasspecialen samt inofficiella utställningen – Domare planerad till 2021 och Sabina
ska kontakta SSPKs domargrupp för att se om vi kan dela den. 2021 är ett jubileumsår vi
fyller 15 år och vi måste fundera ut en jubileumsgåva. Den inofficiella utställningen är ju
inställd detta år men lokalen är bokade till den 4 dec 2021.
7f) Årsmöte Då vi nu fått möjligheten från SKK p g a Corona pandemin att inte ha årsmöte
2021 så beslutar vi att ställa in det. Det som måste göras är en verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse därefter fortsätter styrelsen som den är sammansatt nu, så vi
hoppar helt enkelt över 2021 till 2022.
§8 Uppdrag
RAS kompendiet.
§9. Övriga frågor.
Inga.
§10. Nästa möte.
Telefonmöte den 12 januari 2021 kl. 19,30 i telefonen.
§11. Mötet avslutas.
Ordförande, avslutar mötet och tackar för idag och detta ovanliga år och hoppas på ett bättre
2021.

