
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2018:04 
Möte via telefon: 2018-04-23 
 

Närvarande: Catharina Holmberg Kivinen (ordförande), Amanda Malm (vice ordförande), 

Maria Anagrius (sekreterare) , Sabina Andersson (kassör), Elisabeth Gyllenswärd (ledamot), 

Jenny Kjellman (suppleant), Ingela Pettersson (suppleant),  

 

Anmält förhinder: Emma Rydhammer (suppleant) Nathalie Lorenz (suppleant) 

Adjungerad till mötet: Maj Flodin 

Maria Anagrius kom in vid §5 

 

________________________________  

Protokollförare, Maria Anagrius, sekreterare 

 

 ________________________________               ________________________________  

Justerare, Catharina Holmberg Kivinen, ordförande   Justerare, Sabina Andersson, kassör 

 

§1. Mötet öppnas. 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
Till justerare valdes Sabina Andersson jämte ordförande, Catharina Holmberg Kivinen . 

 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§4. Förgående möteprotokoll  
Föregående protokoll är ej utskickat. Årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
§5 SSPK information rasmonter osv. 
Under mötet med SSPK 15/4 beslutades att rasklubbarna själva avgör om de vill anordna egen 

rasmonter på Stockholm Hundmässa och My Dog i Göteborg.  

 

Monteransvarig Maj Flodin deltar under styrelsemötet för en diskussion. Styrelsen beslutade 

tillsammans med Maj Flodin att rasmonter kommer att anordnas på Stockholm Hundmässa i Älvsjö 

men inte på My Dog. En kommitée för detta ändamål arbetar vidare med planeringen. 

 
SSPK uppmanade rasklubbarna att diskutera upplägget för Årets hundtävlingar för en fortsatt 

diskussion under nästa SSPK-möte i september.    

 
§6 Dataförordningen (GDPR) 
Ordförande Catharina Holmberg Kivinen informerade om ett möte som genomfördes för två veckor 

sedan tillsammans med sekreterare Maria Anagrius angående den nya dataförordningen (GDPR) som 

träder i kraft den 25 maj. Klubbens styrelsemedlemmar ser över de dokument som ska behållas och 



slängas. Maria Anagrius deltar i SKK:s webinarium om GDPR som äger rum den 25 april och 

återkommer med mer information. Alla styrelsemedlemmar tilldelas en mejladress i 

Dvärgpinscherklubben. Fortsättningsvis kommer klubbens aktiviteter att annonseras ut med ett 

medgivande inom ramen för GDPR.   
 
§7. Inkommande skrivelser. 
§7a) Div info SSPK/SKK 
§7b) Person inkommit med planerade kullar 
§7c) Medlem som inkommit om övertagning av hund och dispens för MT  
§7d) Medlem som inkommit om titelgalleriet ang svenska hundklubben. Styrelsen beslutade att titeln 

ligger kvar tiden ut men att titlar utanför FCI-anslutna klubbar i fortsättningen inte annonseras av 

Dvärgpinscherklubben. Villkoren för titelgalleriet kommer att ses över.  
 
§8.  Utgående. 
8a) Besvarat inkommande skrivelser svar på punkterna 76 – a, b,c,d 

 
 

§9. Rapporter. 
 
9a)RAM-gruppen. 
Föreläsningen med Patric Ragnarsson ställs in på grund av för få anmälningar. Inget övrigt att 

rapportera.  

 
9b) Pinnebladet  
Deadline för nästa Pinnebladet är den 28 maj.  

 
9c) Tävlingskommittén  
48 anmälningar har inkommit till Rasspecialen. Katalogen är klar utöver smärre justeringar. PM:et är 

klart för utskick. Tre valpar kan ingå i en uppfödargrupp. Rosetter ska beställas och pokaler är 

beställda. Ett möte sker innan  Rasspecialen den 7 eller den 8 maj.  

 
9d) Sponsoransvarig 
Sponsoransvarig meddelar att Fodax och Vitakraft är med och sponsrar Rasspecialen. Catharina ser 

över en fodersponsor.  

 
9e) Kassör 
Anmälningsavgiften för Rasspecialen ska betalas senast den 27 april. Kassören meddelar att några 

redan betalat. Catharina meddelade att ett officepaket har köpt in till kassören. 

 
9f) Årets hundtävlan 
Diplomen fortsätter att skickas ut. 

 
9g) Lure Racing 
Planeringen fortsätter.  

 
9h) Hänvisning 
En hänvisningssida finns nu på Facebook.  

 
§10 Uppdrag  
§11. Övriga Frågor. 
§12. Nästa möte. 
Nästa möte planeras måndagen den 21 maj kl. 19.30 

 
§13. Mötet avslutas. 
Ordförande , Catharina Holmberg Kivinen avslutar mötet och tackar för idag. 


