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Mötesprotokoll 13. 
 

Styrelsemöte Dvärgpinscherklubben 2010-12-08 
 

Via skype. 
 
Närvarande: Maj Flodin, Ingegerd Kilarne Holm, Maria Nyström, Eva Brunström, Sofia Dunder 
samt Annika Ekblom Appelgren från valberedningen. 
 
Meddelat förhinder: Göran Åkesson, Gunnel Karlsson, Karin Johnsson 
 
Inte meddelat förhinder; Maria Gustavsson, Åsa Svensson 
 
§1: Mötet öppnas 
Vice ordförande Maj hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§2: Val av sekreterare:  
Sofia Dunder 
§3: Val av justerare jämte ordförande. 
Annika Ekblom Appelberg 
§4: Dagordning godkändes 
§5: Föregående protokoll 
 Genomgås och är OK med små justeringar ang, domarkompendiet samt årsmöte justering. 
Karin Johnsson saknas som ej anmält förhinder 
§6: Protokoll nr 10 och 11 saknas 
Saknas fortfarande viktigt att alla protokoll kommer in innan jul. 
 
§7. Inkommande/utgående skrivelser 
§7a. Dagordning till SSPK’s möten. 
 Finns på SSPK’s hemsidan. 
§7b. Protokoll från SSPK möten  
Finns på SSPK’s hemsida. 
§7c. Information från SKK ang fotografering och filmning vid ringarna på stora stockholm. 
Information från SKK om att de med anledning av SRD kommer att fotas samt filmas vid en del 
ringar på Älvsjömässan. 
§7d. Avelsfråga ang patella.  
Ordförande svarat henne. 
§7e. Sofia Dunder avsagt sig uppdrag inom valphänvisningen. 
§7f. Missat sponsorer i Notisbladet.  
Maj har kontaktat ansvarig. 
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§8 Rapporter                                                                                                               
§8a .Rasmontern Älvsjö:  
Köpt in en digital fotoram på 8 tum att ha i montern med bilder, film osv. Köpt in träbokstäver 
med adressen till dvärgpinscherklubbens hemsida, tyg i svart och lila. 
§8b. Uppfödar/årsmöte: 
Förslag än så länge: Uppfödarmötet: Margareta Skogsberg går igenom vad som sades vid 
domar konferensen. Genomgång av nya mentalbeskrivningen (beteende och personlighets 
beskrivning, BPH) Diskutera inavelsgraden på våra hundar. Det kommer att läggas ut en 
blänkare på hemsidan om önskemål på frågor som man vill lyfta för diskussion. Förslag är att 
starta 8:30 på söndagen. Kommer att diskutera de nya utställningsreglerna 
Årsmötet: Margareta Skogsberg berättar lite om hur domaren ser på utställare i ringen, ev gå 
igenom nya utställningsreglerna om intresse finns.  
 
§8cEkonomi: 
Lagt ut en del pengar på att marknadsföra klubben. Klubbens ekonomi är bra. 
 
§9: Sponsorer till årsmötet/uppfödarmötet: 
 Sofia kontaktar Eukanuba, Biodistra inför årsmötet. 
§10: Gästboken:  
Vid publicering av frågor ska svar ingå. 
 
§11: Motioner:  
Vem kan sortera dessa i kategori: Skall vara inne senast 6 veckor eller senast 5/1 2011. Maj 
tar hand om motionerna. 
 
§12: Domarkompendie försäljning/mer beställning,  
30 exemplar till beställda. Ex antal kommer att levereras till rasmontern på Älvsjömässan. Dock 
kommer ingen försäljning att ske på Älvsjömässan.  
 
§13: Övriga frågor: 
§13a :Årsmötet/uppfödarmötet är flyttat till två dagar. Årsmötet på lördagen uppfödarmötet på 
söndagen. Styrelsen träffas på lördag kväll.  

           §13b:  Champions of the champions. Vi har en dvärgpinscher valp som skall representeras där. 
§13c: Maj har inte skickat in rapport till SSPK pga sjukdom. 
 
§14 Nästa möte 4/1 2011 kl 20.00 via Skype 
 
§15 Mötet avslutas. Maj tackar alla närvarande. 
 God Jul och Gott Nytt år! 
 
Protokollförare 
Sofia Dunder 
……………………………. 

Justeras                                                                 Mötets Ordförande/Vice ordförande 
Annika Ekblom Appelberg                                               Maj Flodin 
 
…………………………………                                  …………………………………                                      


