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Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll 2011: 6 

Möte via Skype 2011-08-16 

Närvarande;  
Göran Åkesson, ordförande 
Maj Flodin, v. ordf/sekr. 
Gunnel Karlsson, kassör 
Eva Brunström, ledamot                                                                                                         
Sofia Dunder, ledamot 
Ingegerd Kilarne Holm, ledamot 
Catharina Palmqvist, suppleant 
Ej närvarande;  
Cathrine Eklöf, ledamot 
Andreas Olsson, suppleant 
Zuzan Lohikari, suppleant 
Ann-Charlotte Ling, suppleant                                                                                                         
 

 
Protokollförare/Ledamot  
________________________________ 
Eva Brunström 
 
 
Justerare/Ordförande       Justerare/suppleant 
________________________________      ________________________________ 
Göran Åkesson                                Catharina Palmqvist 
 

 

§1. Mötet öppnade 
 Ordförande Göran Åkesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
§2. Val av protokollförare 
 Eva Brunström valdes till protokollförare.  
§3. Val av justerare 
 Catharina Palmqvist valdes till justerare jämte ordförande. 
§4. Godkännande av dagordning 
 Tillägg under övriga frågor, därefter godkändes dagordningen.  
§5. Föregående protokoll  
a) Protokoll 1, 3-5 ska signeras och därefter postas till Eva Brunström. 
b) AU-beslut 2011-06-20, Göran, Maj och Gunnel beslutade att webmaster Linda får mobilt 
bredband/kontantkort för att kunna sköta uppdateringarna av DP-klubbens hemsida under sommaren. 
§6. Inkommande skrivelser 
a) Affenpinscherklubben – Notisbladet. Göran Åkesson svarar AP-klubben, samt SSPK att vi anser att 
Notisbladet ska finnas kvar, men att man kan utse en kommitté som jobbar på att ta fram och 
uppmuntra till reportage, etc. 
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b) SSPK – inbjudan raskommitté i samarbete med SSPK. Vi skickar Ingegerd Kilarne Holm, Maj Flodin 
anmäler henne. 
c) Affenpinscherklubben – angående ovanstående inbjudan. Göran Åkesson svarar AP-klubben, samt 
SSPK att vi anser att det är viktigt att samtliga rasklubbar finns representerade och att vi vill vara med. 
d) Inbjudan distriktskonferens i agility – vem åker? Sofia Dunder kollar upp vem som kan vara intresserad 
av att åka bland våra tävlande dp-ekipage. Maj Flodin skickar information om datum, etc till Sofia. 
e) Inbjudan STOKK/Stockholms Hunddag 4/9-11. Tyvärr har vi inte möjlighet att deltaga i år, pga för kort 
varsel. 
f) SSPK – kassör. Skickar kopia på ansvarsförsäkring. 
g) Diverse information från SKK/SSPK. 
§7. Utgående skrivelser 
a) Maj Flodin har skickat rapport till SSPK. 
§8. Rapporter 
a) Från vår kassör Gunnel Karlsson, nya medlemmar har tillkommit under juli. 
b) Utställningskommittén, Gunnel Karlsson. Inget nytt att rapportera. 
c) RAM, Ingegerd Kilarne Holm. Planerar ett uppföljningsmöte den 1/9. 
§9. Notisbladet, nästa nr. 
Ansvarig Maria Nyström önskar material. Maj Flodin ber Maria Nyström att skriva ett reportage om WW-
11, samt en förfrågan till Helen Andersson om ett reportage från dvärgpinscherklubbens första officiella 
rasspecial. Göran Åkesson ber domaren Charlotte Orre om ett reportage. 
§10. Julannons Hundsport – ska vi medverka i år? 
Vi har beslutat att vi även i år kommer att medverka, Maj Flodin meddelar Maria Nyström. Samtliga som 
är medlemmar i dvärgpinscherklubben har möjlighet att deltaga. Maria har tagit på sig att utforma 
annonsen, vi kommer även att skicka ut en inbjudan till uppfödarna, samt skriva en blänkare i 
Notisbladet.  
 
§11. Förslag på medlemstävling 
Maj Flodin har inkommit med ett förslag för att uppmuntra våra medlemmar och eldsjälar. Medlemmar 
får själva skicka in förslag till ”Årets Medlem”, där man nominerar någon som man anser har utmärkt sig. 
Sedan utser styrelse vinnarna, förslag 1:a, 2:a, 3:e pris. Motivering/statuter för tävlingen funderar vi i 
styrelsen på och tar upp på nästa styrelsemöte, sedan kommer tävlingen att annonseras ut i Notisbladet 
och på Dvärgpinscherklubbens hemsida.  
§12. Bordlagda ärenden  
a) Årsmöte, feb-12. När, var, hur? Uppdrag till samtliga i styrelsen att fundera på. 
b) Uppfödarmöte med genomgång av RAS. När, var, hur? Ingegerd pratar med RAM gruppen. 
§13. Övriga frågor 
Ingegerd Kilarne Holm har blivit kontaktad av Neta Thomsson angående Täckhundslistan. Ingen åtgärd 
för närvarande. 
Vem kan ta hand om uträkningen av Årets Hundtävlingar/Resultat? Gunnel Karlsson har tagit på sig att 
sköta uträkningen av Årets Mentaluppfödare. Styrelsen funderar på ytterligare namnförslag till nästa 
styrelsemöte. 
§14. Nästa möte  
Måndag den 12/9 kl. 19,30.  
 
§15. Mötets avslutande  
Göran tackar de som deltagit och avslutar mötet. 


