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DP-Klubben 
Mötesprotokoll 2010:2 
Möte via Skype 2010-03-08 
 
Närvarande;  
Maj Flodin 
Ingegerd Kilarna Holm 
Maria Nyström 
Karin Johnsson 
Sofia Dunder 
Göran Åkesson 
 
Anmält förhinder; 
Gunnel Karlsson, Eva Brunström, Johanna Lilja Frimodig 
 
Ej anmält förhinder; 
Maria Gustafsson, Åsa Svensson 
 
 

Protokollförare vid mötet. 
Ordförande Göran Åkesson 

 
……………………………………………… 

 
   Justerare                                                                       Vice ordförande 
Maria Nyström                                                                     Maj Flodin                          
 
………………………………………………                                   ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
§1. Mötet öppnas av ordf. Göran Åkesson 
 
§2. Protokollförare, Göran Åkesson 
 
§3. Justerare; Maria Nyström, Maj Flodin 
 
§4. Godkännande av dagordning 
 
§5. Föregående protokoll 
      5 a) Årsmötesprotokoll/Konstituerande, kunde ej göras då protokollet ej är klart. 
      5 b) Mötesprotokoll nr1: Genomgång av detta protokoll. Mycket som skulle  

Göras enligt detta protokoll är gjort. Kvarstående är; punkt 12a MH –  
arbetsplan som sparas tills det att Maria G och Sofia D kan närvara samtidigt. 
Punkt 14, Maj och Göran har ännu ej hunnit ta tag i att titta på  
kommittéerna. 
Punkt 15, uppdragslista ej klar. 

 
§6. Inkommande/utgående skrivelser 
     6 a) Inkommande/SSPK angående MH/TH, vi avvaktar, men länkar på vår  
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hemsida. 
     6 b) Inkommande/SSPK vi ska komma in med Styrelse & förtroendevalda. Maj  

skickar in och svarar på detta. 
6 c) Inkommande inbjudan till utbildning för Avelsråd. Anmälan i september,  

ärendet bordläggs. 
6 d) Utgående/Mail och telefonsamtal till Carola Håkanson ang. att hon sagt upp  

sin plats i valberedningen. Vi har försökt peppa Carola att sitta kvar frö denna  
plats går ej att ersätta. Carola har lovat att tänka över saken, så tills vidare 
kvarstår hon i valberedningen. 

     6 e) Utgående/Jenny Danielsson har skickats brev med nytt diplom 2a i Årets  
Juniortävlan samt skickats bensincheck och inbjudan till rasspecialen i 
sommar som kompensation för misstaget i Årets Hund tävlan. 

     6 f) Veronica Norgren har skickats diplomet som Årets Junior. 
 
 
 
§7. Rapporter. 

7 a) Arbetsgruppen/Uppfödarmöte; Maria Nyström, Eva Brunström och Göran 
Åkesson har haft inledande möte. Kort redovisning av Maria N. 
7 b) Notisbladet/ Inlämnat material. En vecka innan deadline vill styrelsen ha 
information om vad som skall skickas in. 

 
§8.  Hemsidan / Hälsa vaccinationer. Vi beslöt att texten som pinscherklubben  

har om vaccinationskomplikationer även ska läggas ut på vår hemsida, som  
hjälp och stöd för valpigare och veterinärer då detta varit i veterinärernas  
facktidning. 

 
§9. Valphänvisningsregler. Sofia Dunder skriver ett färdigt förslag till nästa möte. 
 
§10. Propositioner till SSPK/ Fullmäktige. Vi beslöt att bifalla samtliga  

propositioner. Mötet gav också våra delegater fullt förtroende att vid behov  
samråda med varandra och ta egna valbeslut beroende på hur diskussionerna på  
Årsmötet fortskrider. 

 
§11. Övriga frågor 

Förfrågan från Veronica Norgren om Pokal/rosett som lämnats ut till fel vinnare i 
Årets Junior tävlan. Maj Flodin ringer och försöker lösa detta med Jenny 
Danielsson. 

 
§12. Nästa möte tisdagen den 30/3-2010. 
 
§13. Mötets avslutas 

Ordförande tackar närvarande och avslutar mötet. 


