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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll 2010:7 
Möte via Skype 2010-06-22 

Närvarande ;  
Maj Flodin, v. ordförande 
Eva Brunström, ledamot 
Maria Nyström, ledamot 
Ingegerd Kilarne Holm 

Anmält förhinder; 
Sofia Dunder, suppleant 

Ej anmält förhinder; 
Göran Åkesson, ordförande 
Gunnel Karlsson, kassör 
Maria Gustavsson, ledamot 
Karin Johnsson, suppleant 
Johanna Lilja Frimodig, suppleant 
Åsa Svensson, suppleant 

 

________________________________ 
Protokollförare, Maria Nyström 
 
________________________________    ________________________________ 
Justerare, Eva Brunström                           Justerare, Maj Flodin 

§1. Mötet öppnade 
 V. ordförande Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av protokollförare 
 Eva Brunström valdes till justerare jämte v. ordförande.  

§3. Val av justerare 
 Maria Nyström valdes till protokollförare 

§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

§5. Föregående protokoll 
 Föregående protokoll nr 6 är ej klart, Maria Nyström tar på sig att skriva in det 
 i ett worddokument.  

§6. Inkommande skrivelser 
 6a) Nya råd och föreskrifter angående hund på tävling mm från Jordbruksverket. 

6b)Information om ansökan av hälsoprogram (SKK) 
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6c) Information om nya utställningsregler till utbildningsansvariga och 
     utställningsansvariga. 

6d) Protokoll SSPK 

6c) Dagordning SSPK styrelsemöte samt påminnelse till klubbarna att skicka in  
      "Klubb rapport”.       
  
     Maj ska skriva klubbrapporten. 

 

§7. Utgående skrivelser 

7a) SKK skrivelse ang. frågeenkät från SKK ang. klubbens mentalarbete. Påminnelse 
är utskickad. 

§8. Rapporter 

8a)Utställnings Kommittén - Plats till Rasspecialen blir Kista Brukshundsklubb 29 
augusti.  
28 augusti anordnar SSPK officiell utställning för alla 4 raserna. 

§9. Förslag till hemsidan 

Styrelsen skickar in "Sommar Vykort" varje vecka som innehåller en presentation av 
alla styrelsemedlemmar. 

Följade veckor är uppdelade på dessa personer: 

 v. 27 Ingegerd 
v. 28 Maria N 
v. 29 Eva  
v. 30 Maj 
v. 31 Gunnel 

 v. 32 Karin 
 v. 33 Johanna 
 v. 34 Göran 
 v. 35 Sofia 
 v. 36 Åsa 
 
 Dag för byte av presentation presenteras senare. 
 
§10. Hemsidan angående nya mentalbeskrivningen 

Information kommer att läggas ut på hemsidan samt att fler dvärgpinschrar önskas 
testas.  

§11. Fungerande DP-Mail på One.com 
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Mailadresserna fungerar dåligt och Maj har pratat med webbmaster som ska titta 
över dem. Alla mailadresser skall anmälas till Maj så dubbletter av mail kan skickas 
ut. 

§12. Övriga frågor 

Annonsplats i julnumret - Maj kolla hur stor annons i Hundsport. 

Klubben tackar redaktören i notisbladet för nya numret, ser mycket bra ut. 
 
Uppfödarmötet – relevant med innehåll, plats, samt datum. 
 
Stockholms hunddag 18/7 – prel. Anmälan, om folk finns så kommer klubben står 
där. 

§13. Nästa möte  

2010-08-03   kl. 19.30 
 
§14. Mötets avslutande  

Maj tackar de som deltagit och avslutar mötet. 

 


