
Mötesprotokoll 2011:11  

Sida 1/3 

 

Dvärgpinscherklubben 

Mötesprotokoll år 2011:11 

Möte via Skype 2011-11-29 

Närvarande;  

Maj Flodin   Vice Ordförande 

Gunnel Karlsson  Kassör 

Ingegerd Kilarne Holm Ledamot 

Eva Brunström  Ledamot 

Andreas Olsson  Suppleant 

Catharina Palmqvist  Suppleant 

Zuzan Hagelin   Suppleant 

Anmält förhinder; 

Göran Åkesson  Ordförande 

Cathrine Eklöf   Ledamot 

Sofia Dunder   Ledamot 

Ann-Charlotte Ling  Suppleant 

Protokollförare / Suppleant 

__________________________________ 

Andreas Olsson 

 

Justerare / Vice Ordförande    Justerare / Ledamot 

__________________________________  __________________________________ 

Maj Flodin     Eva Brunström 

§1 Mötets öppnade 

 Vice Ordförande Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§2 Val av protokollförare 

 Andreas Olsson valdes till protokollförare. 

§3 Val av justerare 

 Eva Brunström valdes till justerare jämte ordförande. 

§4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes av mötets deltagare. 

§5 Föregående protokoll 2011:10 

 Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna. 

§6 AU-beslut angående lokal och dag för årsmöte/uppfödarmöte 

  Göran Åkesson, Maj Flodin och Gunnel Karlsson tog AU-beslut att årsmöte  

  skall hållas den 12/2-2012 i LSGs lokaler i Nacka. 
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§7 Inkommande skrivelser 

 a) Div. info/beslut från SKK. 

 b) Div. info från SSPK. 

 c) SSPK meddelar att ingen ny arbetsgrupp för SKBV kommer tillsättas, då inga  

  ändringar behöver göras. 

 

§8 Utgående skrivelser 

  Dvärgpinscherklubbens rapport till SSPK.  

§9 Rapporter 

 a) R.A.M 

  Ingegerd Kilarne Holm meddelar hur arbetet med R.A.M fortskrider och att  

  Maria Nyström inte längre kommer arbeta i gruppen. R.A.M-gruppen meddelar 

  att ingen ersättare kommer tillsättas. 

 b) Rasmonter 

  Maj Flodin meddelar att SSPK har införskaffat nytt material till rasmontern. 

  Nytt för i år är möjlighet att teckna medlemskap till rasklubben direkt vid  

  rasmontern. 

  Catharina Palmqvist skall hjälpa Maj Flodin med schemaläggning av   

  bemanning i rasmontern. 

 c) Ekonomi 

  Gunnel Karlsson meddelar att medlemsavgiften till Dog Adventure är betald. 

 d) Utställning/Utvärdering SDPV2011 

 Den ekonomiska utvärderingen av SDPV2011 är fastslagen. 

 Anmälningsavgiften verkar inte ha någon påverkan på antalet anmälda hundar 

 till rasspecialen, då avgiften för valpar sänkts och inga fler anmäldes jämfört 

 med förra året. 

§10 Notisbladet 

 Maria Nyström skall skicka ut en förfrågan i Notisbladet till våra medlemmar; 

 vilket innehåll man önskar läsa i tidningen. 

 Ingegerd Kilarne Holm berättar om sina kommande artiklar. 

§11 Uppdrag 

 a) R.A.M-gruppen skall kontakta valphänvisningen angående gåvomedlemskap. 

 b) Göran Åkesson skall svara på tidigare inkommit brev angående avgift för  

  veteraner på SDPV. 

 c) Gunnel Karlsson skall göra ett utkast för budget 2012. 

§12 Dvärgpinscherklubbens hemsida 

 Maj Flodin berättar om information som skall upp på hemsidan. 

 Ingegerd Kilarne Holm berättar att vi fått OK att använda nytt material från 

 SKK på hemsidan. 
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§13 Övriga frågor 

  Eva Brunström ber alla som har protokoll liggandes hemma att snarast skriva  

  under dessa och skicka dem vidare. 

§14 Nästa möte 

  Nästa styrelsemöte skall hållas måndagen den 19/12-11 via Skype. 

§15 Mötets avslutande  

 Vice Ordförande tackar alla närvarande och avslutar dagens möte. 


