
 

Dvärgpinscherklubben  

 

Mötesprotokoll 2015:06 

Möte via telefon: 2015-06-04 
 

Närvarande; Annette Persson, ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande, Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Zandra Hell, ledamot, Paulina 

Edbertsson, ledamot, Carola Håkansson, suppleant, Ann-Charlotte Ling suppleant 

 

Anmält förhinder: Kicki Dahlström, suppleant   

Ej Anmält förhinder: Ida Lundsten, suppleant 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Annette Persson, ordförande  Justerare, Amanda Malm, Vice ordförande 

 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av justerare jämte ordförande. 

Till Justerar valdes Amanda Malm, vice ordförande jämte ordförande Annette Persson 

§3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

§4. Föregående protokoll 2015:05 

Protokoll 2015:05 godkändes och lades till handlingarna 

§4a). Extra årsmötesprotokoll 

Tas upp till nästa möte 

§4b). Konstituerande 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

§5. Inkommande skrivelser. 

§5a) Diverse frågor gällande medlemspriser på hemsidan. /Besvarat 

Medlemsansvarig Carola Håkansson har besvarat skrivelsen 

§5b) Förfrågan om hjälp med omplacering hund/ Besvarat 

Valphänvisare Eva Brunström har besvarat skrivelsen 

§5c) Förfrågan om hjälp till att hitta uppfödare 

Catharina Holmberg Kivinen, Sekreterare skickar skrivelsen vidare till Eva Brunström 

§5d). Inkommit mejl från Ram-gruppen som kan tänka sig att gå grundutbildning för 

avelsfunktionärer 10-11 oktober något klubben kan tänka sig att betala?  

Annette Persson tar kontakt med Jessica Linhem Olsson och Neta Thomsson. 

 

 



§6.  Utgående. 
§6a) 2 st inkommande gällande händelse på utställning/ Besvarade 

Maj Flodin har besvarat detta 

§6b) Svarat mindre inkommande. 

 

§7. Rapporter. 

§7a) RAM Ras dokument 

Maj Flodin har skickat in till SKK om Rasdokumentet, Neta Thomsson har varit i kontakt med SKK 

då Karin Drotz ville ha in extra justeringar. 

§7b) Åretshund tävlingarna/Paulina. lägg till info till hemsidan att Rallylydnaden ingår på prov 

som separattävling i årets hund under 2015. 

Zandra Hell går med in i gruppen åretshundtävlingen på facebook och ska hjälpa gruppen att komma 

igång med sitt arbete om poängberäkningen till Rallylydnaden. 

§7c) Notisbladet 

Ann-Charlotte Ling har fått in det mesta av materialet, hon väntar nu på material från Maj Flodin och 

bild på ordförande Annette Persson. Catharina Holmberg Kivinen skickar in resultatet från 

Rasspecialen 

§7d) KM Viltspår 

Annette Persson har varit i kontakt med Ingela Pettersson och nu väntar vi in budgetförslag på vad det 

kommer att kosta. 

§7e) Utställningskommittén 

Amanda Malm och Zandra Hell kommer sitta kvar i kommittén, förslag är att de går en cua utbildning, 

de får i uppdrag att kolla vidare på detta. 

§7f) Klubbens förråd  

Allt material gällande utställning finns nu där, Amanda Malm & Maj Flodin skall göra en inventering 

under sommaren. Klubbens arkivering kommer även att förvaras där. 
§7g) Klubben har nu fått ett organisation nummer. 

Klubben har nu fått ett organisationsnummer, Catharina Holmberg Kivinen har skickat det vidare till 

Kassör Eva Borg Broberg. Organisationsnumret kommer inte att finnas tillgängligt på hemsidan.   

§7h) Pärmar till kassören/Maj Flodin jobbar på detta. 

Katja Koho kommer idag den 4/6 skicka dessa till Kassör Eva Borg Broberg, resterande pärmar tar 

Katja Koho med sig till Alvesta utställningen och lämnar dessa vidare till Amanda Malm som sedan 

lägger dessa i förrådet. 

 
§8. Uppdrag. 

§8a) Medlemsansvariga/Carola & Kicki. 

Carola Håkansson har varit i kontakt med Helen Andersson som nu lämnat över allt material. Helen 

Andersson kommer även att finnas till hands om Carola Håkansson eller Kicki Dahlström behöver 

hjälp. 

§9. Övriga Frågor. 

Inga övriga frågor 

§10. Nästa möte. 

Torsdag den 6/8-2015 kl.19:45 

§11. Mötet avslutas. 

Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag. 


