
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:08 
Möte via telefon: 2018-09-27 
 

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

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

Ingela Pettersson (suppleant), Nathalie Lorenz. 

Anmält förhinder: Emma Rydhammer (suppleant)  

 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande   Justerare, Sabina Andersson, kassör 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Sabina Andersson jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen . 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående möteprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna. 

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

§5b) Medlemsavgifter SKK 

Ändring under årsmötet, prova-på inskickad och klar och gäller från 1 januari 2019.  

§5c) Förfrågan om ringsekreterare till den 1 december 

Några har anmält intresse. Åtta ringsekreterare är bokade.  

§5d) Förfrågan om att dela pinscherklubbens läger. 

Informationen är delad. 

 

§6.  Utgående. 
6a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna a, b,c,d 

 
 
§7. Rapporter. 
 
7a)RAM-gruppen. 
 



Hela styrelsen är tillsatt som sammankallande men under pågående möte konstateras att tiden inte har 

räckt till för arbetet med RAM. Ett datum för ett möte måste bokas in för att planera vidare arbete. 

Statistiken är färdigställd och måste föras in i ett dokument. Frågan om uppfödarmöte diskuterades.  

 
7b) Pinnebladet  
Pinnebladet har skickats ut. 

 

7c) Tävlingskommittén  
Vi har just nu 35 anmälda hundar till den inofficiella hundutställningen 1 dec. Hundtwitter har 

uppdaterat så att informationen har gått fram. Förberedelser är igång för Rasspecialen i Eskilstuna sista 

helgen i augusti. Domare är bokad och har skickat avtal. Svensk dvärgpinschervinnare firar 10 år 

2019.  

 
7d) Kassör 
Ett arv på 40 000 SEK och ett antal porslinsfigurer har lämnats till Dvärgpinscherklubben i och med 

Marianne Olssons bortgång. Styrelsen föreslår att Dvärgpinscherklubben skapar en minnesfond i 

Marianne Olssons namn. Med namnet Marianne Olssons Minnesfond 

Beslut runt med detta för regler/stadgar tas vid Årsmöte 2019. Tanken är att pengarna ska användas för 

speciella ändamål som främjar klubbens medlemmar.   

 

Kassören meddelade att betalningar börjat inkomma inför den inofficiella utställningenn den 1 

december.  

 

7e) Årets hundtävlan 
Propositioner och motioner som godkändes under Årsmöte 2018 och gällde regler, statuter och 

anmälningsdokument måste redigeras och läggas ut på hemsidan. Poängberäkning gällande Årets 

hundtävlingar måste redigeras när det gäller Lydnadshunden, Allroundhunden, Rallylydnadshunden 

och Agilityhunden. Klubben måste köpa in ett program som gör att anmälningsdokumenten (PDF-

filerna) blir ifyllbara.  

 

Under SSPK-mötet i september diskuterades Årets hundtävlingar. Ett förslag som fördes fram var att 

genomföra ”Årets utställningshund”, ”Bästa valp”, ”Bästa junior” ”Bästa Veteran”. Förslaget innebär 

att alla raser tävlar mot varandra på lika villkor. Rasindelningen skulle i så fall tas bort. Arbetet med 

förslaget pågår och tas upp under Fullmäktige.  

 

7f) Lure Racing 
 

Lure Racinggruppen meddelade att tävlingen genomfördes på ett lyckat sätt. Bilder som togs under 

tävlingen är på gång och kommer att läggas ut tillsammans med resultaten. Styrelsen beslutade dock 

att Lure Racing i Dvärgpincherklubbens regi i Jönköping avslutas mot bakgrund av att arrangemanget 

behöver utvecklas och styras upp i högre grad av fler personer. I och med beslutet ska den utrustning 

som tillhör Dvärgpinscherklubben överlämnas.  

 

7g) Hänvisning 
Uppdateringav födda valpar är genomförd.  

 
7h) Viltspårskommittén 
Viltspårskommitén har bokat domare och planerat samtliga spår som genomförs den 28 oktober. 

Rosetter behöver beställas. En domare dömer alla anlagsspår. En vinnare utses i öppenklassen. Budget 

efterfrågas av kommittén för planering av mat.  

 

7i) Monter SKK 
Monteransvarig behöver hjälp med montern på Stockholms hundmässa i december. Hjälp med 

nedmonteringen är ordnad men hjälp med uppmonteringen saknas fortfarande. Bemanning finns under 

söndagen. Sista anmälningsdag är den 1 oktober. Styrelsen beslutade att anmäla med förhoppning om 



en lösning. Monteransvarig får i uppgift att söka efter hjälp för uppmontering och bemanning under 

lördagen.   

 

§8 Uppdrag  
 
 
 
§9. Övriga frågor 
§9 a) Elisabeth Gyllenswärd önskar ett tillägg till protokollet: Framtida Lure Racing i 

Dvärgpinscherklubbens regi måste skötas i enlighet med Länsstyrelsens regelverk för att inte äventyra 

verksamheten i stort. Styrelsen är samstämmig i frågan om att framtida Lure Racing i 

Dvärgpinscherklubbens regi kommer att genomföras i enlighet med gällande regler och ramverk.    

 
§10. Nästa möte 
Tisdag 23 oktober 19.30 

 
§13. Mötet avslutas 
Ordförande, Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag. 


