
 

Dvärgpinscherklubben  

 

Mötesprotokoll 2015:07 

Möte via telefon: 2015-08-06 
 

Närvarande; Annette Persson, ordförande, Amanda Malm Vice 

ordförande, Catharina Holmberg Kivinen sekreterare, Paulina Edbertsson, ledamot, Carola 

Håkansson, suppleant, Ann-Charlotte Ling suppleant 

 

Anmält förhinder: Zandra Hell, ledamot, Kicki Dahlström, suppleant, Ida Lundsten, 

suppleant   

Amanda Malm kommer in till mötet vid § 4. 

Ann-Charlotte Ling kommer in till mötet vid § 8. 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg Kivinen, sekreterare 

 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Annette Persson, ordförande  Justerare, Carola Håkansson, suppleant 

 

 

§1. Mötet öppnas. 

Ordförande Annette Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

§2. Val av justerare jämte ordförande 

Till Justerar valdes Carola Håkansson, suppleant jämte ordförande Annette Persson 

 

§3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

 

§4. Föregående protokoll 2015:6 

Protokoll 2015:06 godkändes och lades till handlingarna 

 

§4a). Extra årsmötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

§4b). AU-protokoll 

Protokoll ang KM i Viltspår gick igenom och lades till handlingarna 

 

§5. Inkommande skrivelser. 

§5a) Div info SSPK/SKK 

Div. skrivelser från SSPK och SKK. 



 

§5b) KM Viltspår 

Besvarat inkommande skrivelsen från viltspårskommittén   

§5c) Medlem som vill bli ny träff/aktivitetsombud södra Norrland 

Sekreterare har besvarat medlem och vi välkomnar Emilie Åstrand som ny 

träff/aktivitetsombud södra Norrland. 

§5d) RAM Gruppen som fråga satte protokollet den 17/5 om bekämpningsprogram.  

Sekreterare och Maj Flodin har besvarat RAM Gruppen angående detta. 

§5e) Medlem som sett fel i utställningsresultatet 

Sekreteraren har besvarat medlem och åtgärdat felet då det bara var tryckfelsnisse och 

resultatet inte hade kommit in till SKK. 

§5f) Förfrågan om att bli medlem i klubben 

Medlemsansvarig Carola Håkansson har besvarat frågan 

§5g) Förfrågan om omplacering 

Hänvisaren Eva Brunström har besvarat förfrågan 

§5h) Förfrågan om omplacering 

Hänvisaren Eva Brunström har besvarat förfrågan 

 

§7.  Utgående. 

§7a) Besvarat inkommande skrivelser  

§8. Rapporter. 

§8a) RAM Gruppen 

Sammarbetet fungerar bra, inväntar svar från SKK gällande R.A.S. 

Planerar uppfödare möte med förslag helgen i Stockholm samtidigt med föreläsningen Moa 

Persson.  

Styrelsen ger RAM gruppen i uppdrag att inkomma med annat datum och plats, förslag från 

styrelsen om plats för uppfödarmötet Huskvarna. Att komma in med budget förslag.  

Styrelsen har i förslag som föreläsare i Mentalitet Bodo Bäckmo. 

Styrelsen ger också RAM Gruppen i uppdrag att lämna förslag på en i gruppen som ska sitta 

med som RAS representant i SSPK RAS grupp för Dvärgpinscherklubben. 

Förslag på avelskonferens mellan Sverige/Norge/ Finland, Annette Persson tar kontakt med 

RAM gruppen. 

§8b) Åretshund tävlingarna/Paulina. 

Allting fungerar bra och har inte hänt så mycket sen förra mötet med åretshundgrupp, nytt 

möte ska ske under hösten där gruppen ska gå igenom resterande tävlingar och kolla upp om 

det är något som ska ändras. 

Styrelsen beslutar att det förslag som kommit in gällande Rallylydnaden och 

poängberäkningen godkänns och ska läggas upp på klubbens hemsida.  

§8c) Notisbladet 

Tyvärr har det inte kommit in så mycket från klubbens sida och det som finns kommer med i 

Notisbladet. 

§8d) KM Viltspår/ Kommittén 

Inbjudan har gått ut på hemsida och Facebook och allt fungerar som det ska. 

§8e) Utställningskommittén 

Carina Andersson Rapp har skickat ut domar förslag till 2017 års utställning, styrelsen 

beslutar att godkänna SSPK förslag. Styrelsen får i uppdrag till nästa möte att komma in med 

förslag om 2016 års domare till rasspecialen. Amanda Malm tar kontakt med Helen 

Andersson och hör sig för om hur det ligger till med plats för 2016.      

§8f) Kassör 

Ingen rapport från kassör, Annette Persson tar kontakt med Eva Borg Broberg. 



 

§8g) Träffombud södra Norrland 

Har kommit igång och lagt upp 3 träffar under hösten. 

§8h) Medlemsansvariga 

Carola Håkansson tar kontakt med Helen Andersson om brev till nya ägare. 
Carola Håkansson tar kontakt med Eva Brunström om sammarbete för Gåvomedlemskap. 

 

 

§8i) SSPK Möte 26/7 – Annette Persson 

Inte så mycket att rapportera om förutom att klubbarna ska komma med en rasrepresentant till 

SSPK och som kan sitta med på möten för RAS gruppen i SSPK. RAS ansvarig i SSPK är 

Bodo Bäckmo 
§9. Uppdrag.  

§9a) Uppfödarlistan/ SSPK ansvar?  / Brev till uppfödarna på listan om ändring osv? / Summan 

att få vara med på listan?  

Styrelsen beslutar att ändra summan på uppfödarlistan till 200kr per år med krav på uppfödarna, att ge 

ut Gåvomedlemskap till valpköpare för att finnas med på listan.  

Styrelsen beslutar också att inkommer man som uppfödare under slutet av året så ska man inte få vänta 

med att komma upp på listan utan direkt när anmälan kommer in och betalning har skett ska 

uppfödaren direkt upp på listan. se uppdelningen av betalning nedan 

 

1 januari – 30 Juni 200kr 

1 juli – 31 december 100kr 

 

Catharina Holmberg, Annette Persson och Amanda Malm får i uppdrag att få ihop brev till uppfödarna 

och hur anmälan för uppfödarna kommer ske, detta tas upp till nästa möte.  

 

§9b) 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, svar 

till Jessica Linhem?  

Styrelsen beslutar att låta Jessica Linhem Olsson gå grundutbildningen – Annette Persson tar kontakt 

med Jessica. 

§12. Övriga Frågor. 

Inga övriga frågor. 

§13. Nästa möte. 

Måndag den 24/8 kl.19,45 

§14. Mötet avslutas. 

Ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för idag. 
 


