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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år 2011:1 
Möte via Skype 2011-02-14 
Närvarande;  
Göran Åkesson, ordförande 
Maj Flodin, vice ordförande 
Gunnel Karlsson, kassör 
Cathrine Eklöf, ledamot 
Sofia Dunder, ledamot 
Eva Brunström, ledamot (Eva meddelade sen ankomst och kom in vid punkt 6 på dagordningen) 
Andreas Olsson, suppleant 
Suzan Lohikari, suppleant 
Ann-Charlotte Ling, suppleant 
Catharina Palmqvist 
Anmält förhinder; Ingegerd Kilarne Holm 
 
 
________________________________ 
Protokollförare, ledamot Cathrine Eklöf 
 
________________________________    ________________________________ 
Justerare, ordförande Göran Åkesson        Justerare, kassör Gunnel Karlsson 
 
§1. Mötet öppnade 
Ordförande Göran Åkesson förklarade mötet öppnat och hälsade alla nya och gamla i styrelsen välkomna 
till ett nytt arbetsår.   
§2. Val av protokollförare 
Cathrine Eklöf valdes till protokollförare. 
§3. Val av justerare 
Göran Åkesson samt Gunnel Karlsson valdes till justerare 
§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
§5. Föregående protokoll 
Konstituerande protokoll gicks igenom samt lades till handlingarna. 
§6. Styrelsen presenterar sig för varandra 
Alla i styrelsen presenterar för varandra och berättar lite om sig själva. 
§7. Tystnadsplikten/policy 
Vi går igenom vikten av att följa tystnadsplikten och de policys som finns. Vi är i styrelsen ska alltid vara 
goda ambassadörer för vår fina klubb och ras. 
§8. Verksamhets idé/plan 2011 
Maj Flodin läser upp vad som är planerat för året. Uppfödarmötet har genomförts på ett bra sätt. 
§9. Inkommande skrivelser 
9a) Påminnelse från SSPK angående skrivelse från SKK om domarnas arvoden. Skrivelsen har besvarats av 
Dvärgpinscherklubben till SSPK den 27 oktober 2010. 
9b) Svar från SKK. Nuvarande domararvoden kommer att ändras 2012. 
9c) Från SSPK med förslag på nya stauter för SSPKs Årets utställningshundstävling 2011. Dvärgpinscher 
klubben tillstyrker SSPKs förslag, Eva Brunström reserverar sig mot beslutet. 
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9d) In från Utställningskommittèn. Gunnel Karlsson informerar om att platsen för Årets SDPV kommer 
att bli i Båthuset i Sätra utanför Stockholm. Här finns såväl camping som vandrarhem. Vi kommer även 
dela bestyrelse med Pinschersektionen som kommer att ha sin rasspecial på samma plats. Vid behov 
kommer vi även dela på eventuell reservdomare.  
Styrelsen föreslår att Utställningskommittèn kontaktar Pinschersektionen och hör om intresse finns för 
ett eventuellt gemensamt Best in show för raserna i de olika klasserna.  
Kontakt har även tagits med en domare i rallylydnad som erbjudit sig visa upp den nya officella grenen 
rallylydnad under dagen och eventuellt ha lite prova på. Detta ställer sig styrelsen positiv till och ser 
gärna att Utställningskommittèn fortsätter vidare med denna kontakt.  
 
Förslag på anmälningsavgifter för utställningen. Avgiften för vuxna hundar kommer att vara 320 kr. 
Höjningen från förra året består av avgifter som måste betalas till Svenska kennelklubben i samband med 
registrering av resultaten eftersom årets utställning är officiell. Styrelsen faställer avgiften för vuxna till 
320 kr men väntar med att besluta om avgiften för valpar. 
  
Förslag om inteckningskort enligt de principer som finns hos SKK samt SSPK på vår 
rasspecial. Styrelsen beslutar att vi inte ska ha några inteckningskort på specialen.   
Förslaget till ett alternativ till pokaler till jubileumet år 2012. Styrelsen beslutar att 
bordlägga detta till ett senare möte.  
Förslag på en eventuell inofficiell utställning under 2011. Styrelsen bordlägger till ett senare 
möte.  
§10. Utgående skrivelser 
10a) Svar på SSPK’s skrivelse angående nya statuter för Årets hund SSPK. Maj Flodin skickar Dp-Klubben 
tillstyrkande av förslaget till SSPK.  
10b) Utställningskommittèn kontaktar Pinschersektionen om ett eventuellt, gemensamt BIS med 
Pinscher.  
§11 Rapporter/Utställningskommitén.  
Se under rubrik 9d.  
§12. Rapporter övriga kommittéer.  
RAS-kommitén: Arbetet med RAS-fortskrider som planerat. 
 
Övriga kommittéer: Ordförande vill att vi funderar på övriga kommittéernas utformning. Ett förslag är 
bland annat att ha en gemensam avels/mentalitetskommité. Kontakt tas med berörda. Vi bordlägger 
arbetet med utformning av kommittéer. 
 
§13 SKK:s utbildning 10 år med ras.  
Kontakt tas med Maria Nyström som är en del av RAS-kommitén för att se om hon är intresserad av att 
delta i denna utbildningsdag. De i styrelsen som är intresserade av att arbeta med dessa frågor 
uppmanas skriva om detta till ordförande så att det finns underlag för att skicka någon annan om Maria 
inte har möjlighet.  
§14 Ny ansvarig för klubbens sidor i Notisbladet.  
Maria Nyström är numer ansvarig för klubbens sidor i Notisbladet. Vi har diskuterat med Maria och 
beslutar att material som styrelsen eller medlemmar vill ha in på våra sidor skall vara Maria tillhanda 
senast en vecka innan SSPK’s deadline för rasklubbarna.  
§15 Övriga frågor 
Presentationer av nya styrelsemedlemmar till hemsidan och Notisbladet. De nya styrelsemedlemmarna 
uppdras att skriva en liten presentation av sig själva till hemsidan och till Notisbladets sommarnummer.  
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§16 Nästa möte  
Måndagen den 7 Mars, kl. 19.30 – 21.00. 
 
§17 Mötets avslutande  
Göran tackar för ett bra första möte. 
 
 


