
 

 

 

 

Dvärgpinscherklubben. 
Mötesprotokoll 2015:3 
Telefonmöte 2015-04-16. 
 
Närvarande vid mötet: 
Amanda Malm ordförande, Maj Flodin adjungerad 
sekreterare, Zandra Hell ledamot, Paulina Edbertsson ledamot, Carola Håkansson suppl, 
 Ann-Charlotte Ling suppl, 
Kicki Dahlström suppl,Ida Lundsten suppl. 
Helen Andersson för valberedningen adjungerad till mötet. 
 
 
Protokollförare Maj Flodin adjungerad sekreterare. 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
Justerare Amanda Malm ordförande.                                           Paulina Edbertsson ledamot. 
 
 
................................................................                                     ………………………………………………………. 
 
 
 
 
§1. Amanda Malm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
§2. Maj Flodin valdes att föra mötets protokoll. 
§3. Paulina Edbertsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
§4. Dagordningen godkändes. 
§5. Föregående protokoll 2015:2 gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
§6. Inkommande skrivelse gällande ordval i protokoll 2015:2 § 5 och § 6. 
Styrelsen beslutade att i detta protokoll göra en tilläggsjustering, ändring i ordval blir enligt följande. 
Inkommande avsägning av uppdrag. Detta direktjusteras och läggs jämte protokoll 2015:2 som ett 
protokolls utdrag. 
§6b) Förslag på aktivitet från medlem, vi vet ej om detta fortfarande är aktuellt. 
§6c)Förfrågan gällande KM i viltspår, detta hänskjuts till arbetsgruppen för Åretshundtävlingar . 
§6d) Övrigt inkommande besvarat. 
§7. Utgående liten rapport till SSPK, om att styrelsen jobbar på efter bästa förmåga. 
 
 
 



 
 
 
 Helen Andersson ansluter till mötet. 
 
§8. Helen Andersson för utställningskommitten, informerar att arbete pågår för fullt inför klubbens 
rasspecial. 
§8b) Helen Andersson informerar om valberedningens arbete inför extra årsmötet. 
 
§9. RAM gruppen jobbar på med de kompletteringar som SKK begärt i RAS dokumentet, detta skall 
snart vara klart så att deadline kan hållas. 
§9b) RAM gruppen kommer att få uppdraget att uppdatera det brev Carola Håkansson framställt till 
uppfödare. Detta skall sedan gå ut till så många uppfödare av rasen som möjligt. Förslagsvis via 
email. 
§10. Arbetsgruppen åretshundtävlingar Paulina Edbertsson informerade att Christin Hansson visat 
intresse av att ingå i gruppen. Styrelsen beslutade att Christin Hansson ansluter till gruppen. 
 
§11. Etiketter nya hundägare, medlemsansvarig Helen Andersson har skickat ut ett 30 tal 
informations brev. Styrelsen beslutade att en utvärdering av utskicken skall göras i juni månad för att 
se om utskicken ger oss fler medlemmar. Beslut om flera utskick kommer att göras efter detta. 
§11b) Carola Håkansson och Kicki Dahlström som skall ta över medlemsansvaret efter  
Helen Andersson. Kommer att ha ett telefon möte med Helen Andersson för att sätta sig in i 
uppdraget. 
§12. Ann-Charlotte Ling informerar om deadline för Notisbladet, tilläggs material kommer att skickas 
in efter extra årsmötet och rasspecialen. 
 
§13. Styrelsen beslutade att tillsvidare inte publicera nya protokoll på hemsidan, detta kan komma 
att ändras då arbetsro infunnit sig. 
§14. Planerad Kick Off läggs på framtiden. 
§15. Tidigare beslut om medlemsutskick, ersätts med kallelse till extra årsmötet per brev 
sponsormaterialet från, Royal Canin skickas med. 
 
Helen Andersson avviker från mötet. 
 
§16. Klubbens delegater har varit på SSPK`s fullmäktigemöte. Våra nominerade uppfödare blev 
tilldelade Uppfödarmedaljen, samt våra nominerade för Förtjänst tecken fick motta dessa. Klubbens 
motioner till SSPK gick igenom. 
 
§17. Inga övriga frågor. 
§18. Nästa möte 2015-05-03. 
§19. Ordförande Amanda Malm avslutar och tackar för ett trevligt möte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


