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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år 2011:4 
Möte via Skype 2011-05-05 
Närvarande;  
Göran Åkesson, ordförande 
Maj Flodin, vice ordförande 
Ingegerd Kilarna Holm, ledamot 
Eva Brunström, ledamot  
Suzan Lohikari, suppleant 
Ann-Charlotte Ling, suppleant 
Catharina Palmqvist, suppleant 
Anmält förhinder; Gunnel Karlsson, Cathrine Eklöf, Sofia Dunder, Andreas Olsson,  
 
 
________________________________ 
Protokollförare, Göran Åkesson 
 
________________________________    ________________________________ 

Justerare, vice ordförande Maj Flodin        Justerare, ledamot Eva Brunström 

 
 
 
§1. Mötet öppnade 
Ordförande Göran Åkesson förklarade mötet öppnat.   
§2. Val av protokollförare 
Göran Åkesson valdes till protokollförare. 
§3. Val av justerare 
Eva Brunström och Maj Flodin valdes till justerare 
§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
§5. Föregående protokoll 
Inte helt klart. Maj Flodin ringer angående ngn punkt som behöver justeras. 
§6. Inkommande/utgående skrivelser 
6a) Inkommande skrivelse från medlemmar angående avgifter för veteraner på SPDV-11. 
Beslut: Ordföranden får i uppdrag att besvara skrivelsen: Tack för era synpunkter men vi har ingen 
möjlighet att ändra detta nu , dels pga av att anmälningstiden snart är utgången och anmälningar redan 
kommit in, dels för att det just nu inte finns utrymme för det i utställningsbudgeten. Vi utvärderar till 
hösten årets SPDV och där tittar vi på detta igen. 
6b) Sin från valphänvisningen angående regler för hänvisningar gällande medlemmar/uppfödare. Ska vi 
ha samma för alla hänvisningar? 
Beslut: Uppfödare som vill använda vår nätservice, valphänvisning, fodervärd täckhundslista, 
omplaceringar och äldre valpar SKALL vara med på uppfödarelistan. 
6c) In förfrågan från sponsoransvarig gällande sponsorskap för DP-racet. Ordföranden har förklarat hur 
sponsorskap till detta ska hanteras. 
6d) Ut förfrågan ang jubileumsår till Pinschersektionen. Förslaget till SSPK.  
6e) Ut avtackningsbrev till Monica Åhsman som haft ansvar för Mentalkommitte’n. Detta beroende på 
vår nya organisation och RAM. 



2/2 

 

 
 
 
 
 
§7 Övrigt inkommande informationsärenden/ Utgående. 
7a) Div information från SSPK 
7b) Info till SSPK: Representant 10 år med RAS, Cathrine Eklöf. 
Info om nya Kommitteèn RAM. RAS, Avels- och menatlkommitte’n. Ingegerd Kilarne Holm utses som 
kontaktansvarig i denna grupp. 
Vår plats för Rasspecialen. Ny Webbmaster. 
§8 Rapporter:  
Samtliga planerade rapporter ställdes in då rapporteringsgivarna lämnat återbud. 
§9 Övriga Kommitteèr:  
Beslut: Frågan skall ställas till Utställningskommittèn om Tävlingskommitte’n i fortsättningen kan ligga 
under deras kommitté’, allt i strävan att få det så samlat och som möjligt. 
Utbildningskommitte’n tas bort i sin helhet. 
§10 Gästboken 
Fråga från Eva Brunström om någon kan vikariera för henne fram till hösten. 
Beslut: Catharina Palmqvist tar över den sysslan till dess. 
§11 Aktiveringshelg/ Jenny Hedin. Ordföranden har sökt Jenny men inte fått tag på henne. 
§12 Lite av vad vi har framför oss. Denna punkt bordlades. 
§13 Övriga frågor 
Kort information om vad som händer då vi har kontakt med SSPK 
  
 
§14 Nästa möte  
Måndagen den 30 Maj, kl. 19.30 – 21.00. 
 
§15 Mötets avslutande  
Göran tackar för ett bra möte. 
 
 


