
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2017:05 
Möte via telefon:2017-03-13 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande) 

Maria Anagrius (sekreterare), Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), 

Jenny Kjellman (suppleant), Emma Rydhammer (suppleant),  

 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 _____________________________                ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg kivinen, ordförande Justerare, Emma Rydhammer, suppleant 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Val av justerare jämte ordförande 

Till justerare valdes suppleant Emma Rydhammer jämte ordförande Catharina Holmberg Kivinen. 

 

§3. Godkännande av dagordning. 

Styrelsen godkände dagordningen.  

 

§4. Förgående mötesprotokoll samt extramöte. 

Föregående mötesprotokoll och extramöte  godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§5. Inkommande skrivelser. 

 

5a) Div info SSPK/SKK 

 

5b) Inkommande från medlem om sitt medlemskap och inloggningssida.  
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har svarat och bekräftat medlemsskapet och meddelat att 

ingen inloggning eller lösenord behövs då Pinnebladet fortsättningsvis ges ut som papperstidning. 

 

 

§6.  Utgående. 

 

6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b 

 

§7. Rapporter. 

 

7a) RAM-gruppen. 
RAM-gruppen har arbetat med dokumenten under kategorin Hälsa på hemsidan. Vissa formuleringar 

ändrades. Styrelsen godkände de ändringar som har gjorts. Anmälningar har inkommit gällande 



medlemsmötet i Sundsvall 25 mars. Styrelsen beslutade att medlemsmötet kommer att äga rum som 

planerat då tillräckligt med anmälningar inkommit.  

 

7b) Pinnebladet 

Pinnebladet har gått i tryck och är på väg. Offerten för tryck av Pinnebladet gällde 253 medlemmar. 

Men i och med utskicket till klubbens medlemmar framkom ett högre antal på 291 medlemmar. 

Kostnaden för Pinnebladet ändrades i och med detta från 5950 kr till 6700 kr per nummer. 

 

7c) Tävlingskommittén 

Inget att rapportera för närvarande.  

 

7d) Sponsoransvarig 

Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen meddelade att Aptus sponsrar klubben. Fodersponsor 

saknas ännu till Rasspecialen. Vice ordföranden Amanda Malm undersöker möjligheten hos Acana.  

 

7e) Kassör 

Kassör Sabina Andersson informerade att klubben för närvarande inte har några obetalda fakturor och 

att klubben numera har möjlighet att ta mot betalning via Swish. Detta är till för försäljning för våra 

evenemang.  

 

7f) Viltspårskommittén 

Viltspårskommittén planerar ett klubbmästerskap i viltspår i slutet av september.  

 

7g) Lure Racingkommittén 

Ett beslut togs angående kostnaderna för anmälan till Lure Racing. Styrelsen beslutade att medlemmar 

betalar 100 kr per hund för den 1:a och den 2:a anmälda hunden. Från och med den 3.e anmälda 

hunden betalar medlemmar 50 kr. Icke-medlemmar betalar 200 kr per hund. Styrelsen beslutade också 

att icke-medlemmar ej äger rätt att tävla om en titel. Styrelsen har i uppdrag att formulera namn på 

titlar till nästa möte. Inbjudan till Lure Racing kommer att annonseras på hemsidan.  

 
§8. Uppdrag. 

 

8a) Ordförande Catharina Holmberg Kivinen har varit i kontakt med Jessica Broberg angånde de nya 

reglerna gällande rallylydnad. Hon har inkommit med en ny poängberäkning men styrelsen har ännu 

inte hunnit att se över inskicket och skjuter därför fram ärendet till nästa möte. Suppleant Emma 

Rydhammer har kontrollerat de nya reglerna för agility och dessa påverkar inte Årets hundtävlingar.  

 

§9. Övriga Frågor. 

 

Inga övriga frågor. 

 

§10. Nästa möte. 

Nästa möte planeras den 12 april kl. 19.30. 

 

§11. Mötet avslutas. 

Ordföranden Catharina Holmberg Kivinen förklarar mötet avslutat och tackar för idag. 

 
 
 


