
 
Dvärgpinscherklubben  

 

Mötesprotokoll 2014:10 

Möte via telefon: 2014-12-17 
 

Närvarande; Maj Flodin, ordförande, Amanda Malm Vice ordförande, Jaana Meica 

sekreterare, Elin Fridén, ledamot, Catharina Holmberg Kivinen, suppleant, Zandra Hell, 

suppleant, 

Anmält förhinder: Zuzan Hagelin, ledamot, Carola Håkansson, suppleant, Ann-Charlotte 

Ling, suppleant 

 

________________________________  

Protokollförare, Catharina Holmberg, suppleant 

 ________________________________ ________________________________  

Justerare, Maj Flodin, ordförande  Justerare, Jaana Meica, Ledamot 

§1. Mötet öppnas.  

Maj Flodin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2. Val av mötets protokollförare.  

Mötet valde Catharina Holmberg Kivinen till protokollförare 

§3. Val av justerare jämte ordförande (denna person för anteckningar under mötet & 

skall komma med synpunkter/justera om protokollets riktighet)  

Till Justerar valdes Jaana Meica jämte ordförande Maj Flodin 

§4. Godkännande av dagordning.  

Dagordningen godkändes 

§5. Föregående protokoll 2014:09.  

Förgående protokoll ej klart p.g.a. bygge av klubbens nya hemsida, Amanda gör klart till nästa möte.  

§6. AU Protokoll 



Au protokoll Hemsida, Au protokoll julutskick till klubbens arbetare, 

§7. Inkommande skrivelser/ email. 

§7a) Div info SSPK / SKK. 

 

§7b)Flera som är intresserade av att hjälpa till både i Stockholm/Göteborg 

Rasmonter. 

Det har varit många som vill hjälpa till i vår rasmonter både i Stockholm och Göteborg, 

riktigt kul att många vill jobba för klubben.  

 

§7c) Förfrågan om tips på kursplatser att träna lydnad. 

Maj Flodin har besvarat förfrågan 

 

§8. Utgående skrivelser/email. 

§8a) Svar och personlig kontakt tagen gällande inkommande att hjälpa till i 

Rasmonter. 

§8b) Svar utgått gällande 7c. 

§8c) Månadsrapport skickad till SSPK. 

 

§9. Information. 

§9a) Rasmonter Stockholm Hundmässa, pga en del uppkomna händelser 

kommer Ordförande att upprätta en policy för bemanning i våra Rasmontrar. 

För övrigt en mycket lyckad helg med stort intresse för rasen, och att bli 

medlem i klubben. 

Nya förtydligande regler och policy kommer upprättas gällande att arbeta i rasmontern 

då det uppstod en del händelser i montern i Stockholm. 

  

§9b)Kommunikation med klubben skall endast ske med email eller personlig 

kontakt via telefon, kontakt på chatt i sociala medier såsom FB mfl  beaktas ej. 

Blir någon kontaktad på detta sett hänvisa till klubbens email. 

Maj Flodin tog upp att många medlemmar kontaktar styrelsen via Facebook eller andra 

sociala medier detta ska inte ske utan de ska kontakta oss via mejl eller personlig 

kontakt via telefon.  

 

 

§9c) Inbjudan 2015 års Rasspecial ligger ute på Hemsida och FB. 

Inbjudan har gått ut om 2015 år Rasspecial 

 

§9d) Ny telefon tjänst Free Conference Call då den förra inte fungerar längre. 

Maj informerar att den gamla tjänsten slutat fungera och att Free Conference Call är den 

som gäller. 

§9e) Sekreterare posten Jaana Meica avsäger sig denna post, kommer att 

fortsatt ingå i AU. 

Sekreterare Jaana Meica avgår tyvärr från sin post som sekreterare, men sitter kvar som 

ledamot fram till årsmötet.  

 

§9f) Ordförande har tillfrågat en person om att vara adjunkterad till styrelsen 

som sekreterare, inväntar svar. 

Maj Flodin inväntar svar från tillfrågad medlem om att sitta som adjunkterad sekreterare 

fram till årsmötet. 

  

§10. Övriga frågor? 

Inga övriga frågor 

§11. Nästa möte den 14/januari 2015. 

Nästa möte prel den 14 januari 2015 kl. 19.30 

 



§12. Ordförande avslutar mötet.  

Maj Flodin avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll 

 

 


