
Protokoll fört vid Dvärgpinscher klubbens styrelsemöte 2008-02-13

Närvarande: Anders Hammarqvist, Karin Larsson, Annika Ottosson, Gunnel Karlsson, 
Maria Larsson,
 Ingela Pettersson, Hanna Schnackenburg, Jenny Kjellman
Frånvarande: Tim Berggren, Jessica Broberg

§ 46   Mötets öppnande
Ordförande Anders Hammarqvist hälsade alla välkomna.

§ 47   Val av protokollförare vid mötet
Annika Ottosson valdes till protokollförare

§48   Val av protokolljusterare
Karin Larsson valdes till protokolljusterare

§49   Fastställande av dagordningen
Den godkändes

§50   Föregående protokoll   
Protokoll per 2008-02-03 förelåg i justerat skick och lades till handlingarna

§51   Inkomna skrivelser
Styrelsen beslutar att ej lägga ut mail angående tystnadsplikt på gästboken.
Alla skall vara medlemmar för att deltaga i aktivitet anordnad av klubben.

§52   Utgående skrivelser
Inga

§53   Ekonomi
Hittills i år är det minus 4000 kr. på grund av att inga intäkter kommit in än.

§54   Tillsättande av kommitéer
Styrelsen tillsätter kommitéer bestående av:

a. Avelskommitté: Kristina Eriksson, Maria Larsson och Katrin Willhelmsson
b. Mentalkommitté: Anders Hammarqvist och David Ekelund
c. PR-/Infokommitté: Kerstin Bergström, Amanda Wiklund till redaktör för notisbladet 

och Anette Persson till webbmaster
d. Tävlingskommitté: Karin Larsson, Ellen Uustalo och Ingela Pettersson
e. Utställningskommitté: Gunnel Karlsson, , Jenny Kjellman och Hanna 

Schnackenburg. Val av sammankallande bordläggs till nästa möte.
f. Valphänvisning: sammankallande Ingela Pettersson och Jenny Kjellman



§55   Rapporter
a. Avelskommittén: Några idéer och tankar kring avelskommitténs uppdrag 
• utveckla RAS arbetet, gärna i samarbete med mentalkommittén.
• *samla data kring hälsoproblem – avelsåtgärder som uppfödare ska få tillgång till för 

att kunna välja ut lämpliga avelsdjur.
• vara ett objektivt avelsråd till uppfödare och
• sprida kunskap om avelsarbete m m.

b. Mentalkommittén, MH: Inget nytt
c. PR-/Infokommittén:  Redaktören Amanda Wiklund vill ha in material till 

Notisbladet.
d. Tävlingskommittén: Styrelsen beslutade enligt önskemål att ändra 

anmälningsavgiften i  lydnad och agilityn, beslutet blev följande:
       Deltagande i : Agility + mat  130 kr, Lydnad + mat 180 kr, Agility + lydnad + mat 
250 kr
       Agility utan mat 90 kr, Lydnad utan mat 150 kr, Agility + lydnad utan mat 240 kr
e. Utställningskommittén: Inget att rapportera.
f. Valphänvisningen: Inget att rapportera.

   g. Hemsidan: Anette Persson rapporterar följand: Ett litet missöde med gästboken 
blev det då jag tog bort min klubbadress och ersatte den med min egen, fick inte uppgifter om 
gästboksinlägg då men det är uppklarat och jag har bett om ursäkt på hemsidan.
Jag skulle gärna vilja ha datumen till styrelsemötena för att lägga upp i kalendern, detta möte 
fick jag först när protokollet kom.
Alla ni i styrelsen har fått klubbadresser, lösenord hoppas jag ni fått via Anders. Har ni 
problem med inloggning etc, kontakta mig så hjälper jag till med det.
I övrigt är allt lugnt och uppdateringen fortsätter som vanligt.  

§56   Hemsidan
Beslut togs att på täckhundslistan skall verifierade titlar tas med. Nationella och 
internationella titlar som skall ansökas hos SKK skall verifieras hos SKK Hunddata. 
Specialtitlar, t.ex ”siegertitlar” skall verifieras med kopior på dessa resultat. 
Styrelsen tog beslut om att förtydliga på hemsidan vilka krav klubben har på 
valphänvisningen.

§57   Notisbladet
Alla i styrelsen får i uppdrag att skriva en kort presentation om sig själv. Anders Hammarqvist 
skickar till Notisbladet och hemsidan.

§58   Kontaktpersoner
Styrelsen beslutar att tillsätta Linda Granados i Mellan Norrland
Beslut togs att man skall vara medlem i klubben för att deltaga i DP-racet i Falkenberg den 11 
juli.
Beslut togs att tillfråga PR-kommittén om kontaktpersoner.

§59   Sammanträdesdagar
a. Styrelsen: 2008-03-19, 2008-04-07, 2008-05-17, 2008-07-02.
b. VU: 2008-03-27
c. Årsmöte: bordläggs tills vidare.



Medlemsmöten 2008-05-17 i samband med SSPKs utställning i Veberöd, 2008-07-26 i 
samband med utställning i Ransäter, 2008-10-11 i samband med utställning i Sundsvall

§60   SSPKs fullmäktige
Styrelsen utser Jessica Broberg till ordinarie delegat och Tim Berggren till suppleant.

§61   Ölandspinnen
Styrelsen beslutar att Kerstin Bergström skickar ut inbjudan till fjolårets deltagare i 
Ölandspinnen. Anders Hammarqvist skriver ut inbjudningarna och skickar till Kerstin 
Bergström. Klubben bekostar B-porto. Alla i styrelsen får i uppdrag att ordna folk åt Kerstin 
Bergström till Ölandspinnen.

§62   Miniaturepinscher World Championship 2008
Inget att rapportera denna gång.

§63   Medlemsärenden
SSPK anser att person var medlem trots att detta ej kan redovisas. Styrelsen kan ej ändra på 
redan utdelade priser och anser att detta inget kan göras åt. Styrelsen lämnar detta därhän och 
skickar information till SSPK och berörd person. Anders Hammarqvist får i uppdrag att 
informera berörda parter.

§64   Uppdragslista
Kolla sponsorer till Miniaturepinscher World Championship
Undersöka vilka som kan hjälpa Kerstin Bergström på Ölandspinnen.
Skriva en kort presentation om oss själva.
Anders Hammarqvist informerar webmaster om mötesdagar.
Förtydliga titelsidan och gratulationssidan samt täckhundslistan.

§65   Övriga frågor
Inga

§66   Nästa möte
2008-03-19 kl 19.00 Mötet avslutas. Anders Hammarqvist tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

…………………………………………………         
Annika Ottosson

Justeras:

……………………………………………… …………………………...………… ... 
Anders Hammarqvist/Ordförande Karin Larsson


