
 

Dvärgpinscherklubbens ordinarie Styrelsemöte den 11 april 2011. 

Via Skype. 
Protokoll nr 3. 

 
Närvarande: 
Gunnel Karlsson, Ingegerd Kilarne Holm, Cathrine Eklöf, Sofia Dunder, Göran Åkesson, Maj Flodin, 
Andreas Olsson, Catharina Palmqvist, Ann-Charlotte Ling, Zuzan Lohikari,  
Meddelat förhinder: Eva Brunström 

§1 Mötet öppnas. 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2 Val av sekreterare 
Sofia Dunder valdes till mötets sekreterare. 

§3 Val av Justerare: 
Catharina Palmqvist valdes till justerare jämte ordförande 

§4 Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänned 

§5Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes och godkändes. 

§6 AUprotokoll/beslut:  
Au möte angående valpanmälningspriset på specialen, sänker anmälningsavg till 200 kr. Samt att 

samtliga anmälda skall vara medlemmar i klubben. 320 kr för de andra klasserna. Budgeten i 

utställningen kvarstår.  

§7Inkommande/utgående skrivelser 
a) In beslut från disciplinnämnden:  
Genomgång av beslut från disciplinnämnden 
b) In lista om jubileumsår/hur vi skall räkna:  
Ger Maj Flodin uppdrag att göra en skrivelse till Pinscherklubben om hur dom tänker räkna 
jubileumsår. 
c) In information från SKK/SSPK: 
 Genomgång av informationen. 
d) In skrivelse från medlem. 
  Ordförande svarat medlemmen. 
e) Inkommande från SSPK om önskan på förslag om 10 st Domare som kan vara examinator på 

Dvärgpinscher.  Skickat iväg förslag från dvärgpinscherklubben. 

 



f) Ut 5 st.  
SSPK önskemål om info SKBV/Rasspecialerna på SSPK hemsida.  
Önskemål att få utställnings kritikerna till klubben.  
Info från domarkonf till klubben. 
Specificerad resultat rapp 
Ang ändringar SKBV veteraner fullmäktige beslut fel info på SSPK hemsida. 
 
§8Rapporter 
a) BUP/Uppsala. 
 Maj Flodin och Helen Andersson har varit där: Haft en givande informativ dag. Minnesanteckning har 

gått ut till styrelsen. Inväntar fortfarande den slutgiltiga utvärderingen.  28 dp har använts. 

b) Utställningskommitten:  
Utställningskommitten, fortfarande inte klar med plats. Annars är allt annat i princip klart. Klubben 

har köpt in programmet för utställningsanälningarna från SKK. 

c) Ekonomi:   
Ekonomin är god. 

§9Bordlagda ärenden: 
 Avels och mentalkommitte.   
Sammanslagning görs av RAS, Avel & Mentalkommittè arbetsordning görs av gruppen och 
presenteras för Styrelsen. 
Sammankallande är Ingegerd Kilarne Holm resten av gruppen består av Neta Thomson, Catrine Eklöf, 

Maria Nyström.  Tillsätter Sofia Dunder. 

§10Information:  
Ny webbmaster Linda Molin. Hon hälsas varmt välkommen. 
§11 Övriga frågor:   
Ställa in spamfilter: Maj Flodin förklarar hur man genom inställningar i mailprogrammet kan klicka sig 
fri från spam. 
§12Nästa möte: 
 Nästa möte är Torsdagen den 5 maj kl 19.30 på skype 
§13 Mötets avslut: 
Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

Protokollförare: 

________________________________________ 

Sofia Dunder 

Justerare: 

__________________________________              __________________________________________ 

              Göran Åkesson                                                                        Catharina Palmqvist 


