
 
 
Protokoll fört vid telefonmöte den 17 augusti 2006 
 
Närvarande: Annette Persson, Carola Håkansson, Gunnel Karlsson, Lisa Öianger och Helena Larsson 
Anmält förhinder:  
 
 
1.  Mötets öppnande: 
 Ordförande öppnade mötet 
 
2.  Val av mötes sekreterare: 
 Carola Håkansson valdes till mötessekreterare 
 
2. Val av justeringsman: 
 Annette Persson och Lisa Öianger valdes att justera protokollet 
 
3. Mälarpinschern: 
 -PM skickas via mail till de som anmält via mail och nummerlapparna delas ut på utställningen. 

-Domargåva ordnar Carola med. 
-Gåva till ringsekreterarna ordnar Annette med. 
-Gunnel tar med sig växelkassa. 
-Katalogen fixar Helena 
-Rosetterna är inköpta och på plats 
-Priser till alla valparna skänker Dvärgpinscherklubben 
-Fodersponsorer är på gång mer info kommer. 
-Dåligt med annonsörer i katalogen. 
-Muggar beställda med klubbens logga och kommer att finnas till försäljning på utställningen. 
  

4. Reseersättning: 
Vi beslutade att Helena Larsson får 1 500kr i reseersättning då hon enkom ska till Mälarpinschern och ska 
jobba för klubben. Helena kontakta Anna Ekelund om ev. samåkning. 

 
 
5. Inkomna skrivelser: 

u/ Förslag på valberedning, 2 förslag har inkommit. Karin Larsson och Chris Robrant 
v/ Kritiklappar som ska skickas vidare till Helena Larsson, Utställningskommittén. 
x/ Avelsrådet: Helen och Miia avgår på egen begäran. Vi tackar de för den tid som varit. 
y/ Skrivelse från Kerstin Bergström lägges till handlingarna 
z/ Skrivelse från Jenny Kjellman lägges till handlingarna 
å/ Skrivelse från Britzyk Bell lägges till handlingarna. Vi tackar för den goda idén men tror inte det är 
genomförbart med kostnaderna. Men Annette föreslår Hundbeskrivning vid våra träffar. 
 

6. Utgående skrivelser: 
f/ Lena Rydefjord- Mail från Finland som vill ha samarbete med Dvärgpinscherklubben. Lena svarar Finska 
Dvärgpinscherklubben om att vi vill ha ett samarbete. 

 
 
7. Rapporter: 

Eva-Britt informerar att allt är under kontroll ang den inofficella utställningen som arrangeras i Bankeryd. 



 
 
 
 

 
8. Övrigt: 

Stryrelsen med Lena ska söka efter fler som kan tänka sig vara med i avelsrådet . 
 
 

9.  Nästa möte: 
 Nästa möte är den 14 september kl 19.00 
 
10. Avslutning: 
 Annette tackar alla närvarande och önskar en trevlig kväll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras 
 
 
Carola Håkansson Annette Persson Lisa Öianger 
 Ordf. 


