Årsmöteshandlingar
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN
2012

Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2011
Medlemsstatistik
Antal medlemmar vid årets ingång: 393st
Antal medlemmar vid årets utgång: 374st
Hedersmedlemmar: 6st
Det vi tyvärr ser är att medlemsantalet har minskat med ca 20 st, något vi måste jobba med i
framtiden, dock har trenden inte varit lika markant som föregående år 2009-2010 då vi
tappade ca 70 medlemmar per år vilket får anses positivt.
Årsmötet
Ordinarie årsmöte hölls i Jönköping 12 mars 2011 och röstlängden fastställdes till
24 röstberättigade medlemmar.
Prisutdelning
Årsmötet 2012 inleds med prisutdelning av Dobermanntrofén för tävlingsåret 2011 som
vanns av
KORAD SEUCH SEBCH IPOIII BSLIII Dobfanciers Vizir/Tommy Andersson
Styrelsens sammansättning för 2011
Ordförande: Malin Johansson
Vice ordförande: Torbjörn Eriksson
Sekreterare: Camilla Rönnqvist
Kassör: Lennart Eriksson
Ledamot: Maria Drangel
Suppleanter: (1)Madelene Dahlgren, (2)Camilla Dahlgren, (3) Ingela Jacobsson
Revisorer: Sebastian Schauermann och Eleonor Sjögren
Revisorsuppleanter: Camilla Jönsson
Valberedning: Kristina Wahlqvist s.k Tommy Andersson, Emelie Löwstedt, Åsa Liderfors
Arkivansvarig: vilande
Avelsrådskommitté: Madeleine Dahlgren, Barbro Kamleitner
IPO Brukskommitté Sabina Bonnevier Tommy Andersson Christian Håkansson
Brukskommittë Maja Thornberg, Ylva Altis
Dragkommitté Gilbert Backström
IDC: Folke Lötborn
Korningsansvarig: Åsa Liderfors
PR/Info kommittén: Maria Drangel webbmaster
Emelie Sjöqvist, Madeleine Karlsson (del av året)
Hostmaster Claes Drangel
Tidningen Anette Bergström Viktoria Ekberg, Veronica Andersson och
Nilla Tuvesson(redaktör).
Medlemsfrågor Maria Drangel
Registerkommittén Emelie Sjöqvist
Utbildningskommittén: Jeanett Lemmeke (exteriördomarkonferens) och Lorentz
Ogebjer(mentalitet)
Utställningskommittén: HS
Dobermanntrofén: Emelie Sjöqvist
Valphänvisning: Christina Söderqvist (ansvarig) Madeleine Dahlgren

Sammanträden
Under verksamhetsåret 2011 har det hållits
 1 årsmöte 7 styrelsemöten inkl konstituerande.
 1 medlemsmöten
 Föreläsning Johan Plate- ”arbeta mot gemensamma mål”
Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida.
Representation
Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang
 SBKs Organisationskonferens och Kongressen - Malin Johansson
 IDC kongress, Folke Lötborn.
 RAS/RUS konferensen deltog Madeleine Dahlgren och Camilla Rönnqvist
 Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa 2011. Eleonor Sjögren var ansvarig för
montern detta år med hjälp av flera dobermannägare som hjälptes åt under hela
helgen,SDK´s monter var mycket uppskattad och välbesökt!
 DogAdventure 2011 representerades SDK av Barbro Kamleitner och Madelene
Dahlgren. Konferensen hölls till PerErik Sundgrens minne.
Utbildning Exteriör
Jeanett Lemmeke har ansvarat för SDK’s nya raskompendie och har representerat SDK på
årets Domarkonferens, där en mycket uppskattad presentation om dobermann hölls av
Jeanett Lemmeke.
Verksamhetsberättelser från kommittérna:
ARK 2011
Under 2011 har ARK bestått av Madelene Dahlgren och Barbro Kamleitner.
- Fokus under året har legat på arbete med DCM-frågan. Detta arbete pågår fortfarande.
Tillsammans med vet Jens Häggström (professor i cardiologi på Ultuna) och vet Melissa
Carlsson har ett system med hjärtundersökningar av dobermann kommit igång som innebär
ultraljud, färgdoppler samt 24-timmars holter. En anpassad blankett som ska användas vid
undersökningen är framtagen, ett rabatterat pris är överenskommet.
En hjärtfond har upprättats där medlemmar kan söka bidrag på 500 kr för ovanstående
hjärtundersökning och/eller obduktion.
Ingela Jacobsson har bistått i arbetet med DCM-fonden.
Information om DCM och undersökningen har lagts ut på Dobermannklubbens hemsida.
Madelene Dahlgren informerade på medlemsmötet i Södertälje om hur DCM-projektet
utvecklas.





ARK har också gjort om och förändrat klubbens valphänvisningssida, som nu
innehåller mer info om de blivande föräldrarna.
ARK har förberett för ZTP 2012
Madelene Dahlgren var på SBKs rasklubbskväll i Upplands Väsby 3 feb 2011. Där
diskuterades olika typer av uppfödarutbildningar inom SBKs raser.
ARK var på Dog Adventure konference i december, där de senaste rönen inom avel,
genetik och forskning presenterades.

REGISTERKOMMITTÉN
Rasstatistik 2011
Testerna är samtliga (oberoende av födelsedatum) gjorda under året.
Registrerade: 175 st
Födda: 131 st
Kullar: 18 st
Importerade: 24 st
HD: 104 st
ED: 57 st
Ögon: 68 st
MH: 107 st
IPOKOMMITTEN
IDC IPO-VM gick den 14-15 Maj, Castano Primo i Italien.
Svenska Dobermannklubbens lag bestod av:
Camilla Rönnqvist / Mezzrows Pushkin kom på 23 plats med 93-70-88 totalt 251 poäng
Torbjörn Eriksson / Dobfancier´s Reguiz kom på 25 plats med 72-78-95 totalt 245 poäng
Emelie Löwstedt / Diragos In Flames kom på 26 plats med 70-87-88 totalt 245 poäng
Det svenska IPO-laget slutade på en hedrande 4:de plats av tretton deltagande nationer,
Grattis! Vann gjorde Italien, Tyskland på andra plats och Österrike på tredje plats.
Nästa evenemang som IPO-kommittén var delaktig i med hjälp av Jakob Halttunen och
Camilla Dahlgren, var årets Rasmästerskap som gick av stapeln 29-31 Juli på Södertälje BK
i Stockholm LO:s regi.
IPO:t började på lördag eftermiddag med spår och avslutades på söndagen med lydnad och
skydd.
Tack till våra domare Jarmo Heiskanen samt Bo Stigsson och figuranterna Kristoffer Ullerud
samt Pablo Varela.
Totalt startade 10 stycken ekipage varav 6 st IPOIII, 2 st BSLIII, 1 st IPOII och 1 st IPOI.
Rasmästare i BSLIII blev Madelene Dahlgren med Dobvoyage´s Boniface.
Rasmästare i IPOIII blev Tommy Andersson / Dobfancier´s Vizir.
Ett stort Grattis till alla tävlande!
Under hösten utarbetades ett förslag till regelrevidering gällande uttagningsregler till IDC
IPO-VM. Anledning till detta var att IPO-kommittén fick in synpunkter på gällande regler.
Efter att ha tillfrågat flera av de tävlande medlemmarna framkom fler synpunkter. Då
beslutade vi i IPO-kommittén att lägga fram ett förslag från oss, som alla medlemmar fick
remissa. Utifrån dessa fick HS fatta beslut om nya kvalregler.
Det som också är glädjande för oss i IPO-kommtitén är att kvalitén på de tävlande IPO
ekipagen har blivit väldigt hög. Under 2011 har 8 st dobermannekipage tagit CERT.
IPO-kommittén vill passa på att tacka Sabina Bonnevier för ett fantastiskt arbete i IPO
kommitten då hon nu väljer att sluta i kommittén. Vi önskar henne lycka till!
IPO-kommittén har under 2011 bestått av Tommy Andersson, Christian Håkansson och
Sabina Bonnevier (sammankallande)
BRUKS/Lydnad
Glädjande inom bruks och lydnad är att 3 dobermann under 2011 erhållt arbetschampionat.
Diragos In Flames SE BCH
Dobfanciers Vizir SE BCH
Lillklack’s Fanny SE LCH
Dobermann är välrepresenterade i de högsta klasserna inom bruks och lydnad.

PR/INFO – WEBB
Webbmaster: Maria Drangel
Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel
Övriga i webbredaktionen: Emelie Sjöqvist och Madeleine Karlsson
Under första halvåret agerade Madeleine Karlsson och Emelie Sjöqvist stf webbmaster. Den
nya hemsidan lanserades under sommaren och medlemmar har lämnat både ris och ros,
mestadels ros, vilket känns roligt.
Samarbetet med övriga inblandade som inkommit med uppdateringar har fungerat mycket
väl. Ett stort tack till alla inblandade under året.
TIDNINGSREDAKTION
Tidningsredaktionen har under år 2011 bestått av Nilla Bengtsson, redaktör, och Anette
Bergenström. Tidningen har utkommit med fyra nummer under året och har tryckts och
distribuerats av Strands Grafiska. Ett fåtal medlemmar har under årets gång bidragit med en
hel del material till tidningen. Dessutom har Christoffer Frances från Lidingö
Brukshundsklubb bidragit med ett flertal artiklar. Redaktionskommittén tackar så mycket för
hjälpen med materialet och vill samtidigt påminna medlemmarna om att tidningen blir vad
medlemmarna gör den till!
PR/INFO – MEDLEMSHANTERING
Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels
nyregistrering av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och email.
DOBERMANNTROFEN:
Emelie Sjöqvist blev från och med början på 2011 ny ansvarig för trofén.
I 2011 års dobermanntrofé deltog 60 dobermann utspritt i de olika grenarna. Trofén fick in
många otroligt fina resultat! Även två nya brukschampions, en lydnadschampion och ett
gäng utställningschampions inräknade.
Vinnare av årets Totaltrofé:
Dobfancier’s Vizir och Tommy Andersson
Brukstrofén: Jean Dark Jackpot och Bennie Ohlin
IPOtrofén: Dobfancier’s Ruzka och Laine Löfman
Lydnadstrofén: Lillklacks Fanny och Håkan Tångring
Utställningstrofén: Smart Wood Hills Lexus och Kjell-Hugo Hanssen
Övrig Trofé(DRAG): Danoxi At-Em och Martin Bergquist
UTSTÄLLNING
Svensk Dobermann Vinnarutställning Stockholm
2011 ÅRS SDV-TITLAR:
Svensk Dobermannvinnare-11 BIR Jean Dark Grabazzi
Svensk Dobermannvinnare-11 BIM Way Out West Blazing Expressions
Svensk Dobermannvinnare Junior-11 Hane Good As Gold’s Ati
Svensk Dobermannvinnare Junior-11 Tik Good As Gold’s Alett’Sa
Svensk Dobermannvinnare Unghund-11 Hane Dark Destiny Anubis
Svensk Dobermannvinnare Unghund-11 Tik Pin Dob’s Gucci
Svensk Dobermannvinnare Veteran-11 Tik Jean Dark Attitude
Svensk Dobermannvinnare Uppfödare-11 Kennel Jean Dark

MH och Korningar
LO´na står för största andelen mentaltester och flertalet tester var inbokade under 2011.
Slutord
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket
innehållsrikt år med många engagemang där klubbens RM-tävlingar, utställningar och prov,
samt vårt nystartade projekt i samarbete med SLU gällande förekomst av DCM hos
dobermann har varit i fokus .
Styrelsen för Svenska Dobermannklubben har gjort sitt bästa för att värna om dobermann
och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en positiv riktning och i enlighet med
fastställd avelspolicy och prioriterade hälsomål.
Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben och vår ras under det gångna
året.
Trots låga siffror både på antalet registrerade dobermanns och antalet medlemmar i SDK,
ser vi också har trenden stagnerat, eller förändrats åt rätt håll det senaste året.

Malin Johansson

Torbjörn Eriksson

Camilla Rönnqvist

Maria Drangel

Madelene Dahlgren

Ingela Jacobsson

Lennart Eriksson

Camilla Dahlgren

Svenska Dobermannklubbens Verksamhetsplan 2012
2012 kommer SDK att anta nya rasklubbsstadgar efter ett andra beslut.
 Styrelsen har för avseende att hålla två medlemsmöten under året, ett under
rikslägret och ett senare på hösten.
 Riksläger kommer att arrangeras 2012 den 25-29 juli i Backamo.
 BH prov och ZTP kommer att arrangeras likväl som exteriörbeskrivning på
Rikslägret.
 Fastställa riktlinjer tillsammans med lokalområden för fortsatt arbete enligt de nya
stadgarna inklusive målstyrning.
Verksamhetsmål för 2012:
Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2012 är att fullgöra sin del av ansvaret för
rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade
riktlinjer.




Ansvara för att rasklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar,
utställningar och andra aktiviteter genomförs.
Lokalområdenas status som lokala arbetskommittéer inom klubben skall klargöras för
mer tvärfunktionell verksamhet inom SDK.
Lokalområden skall stöttas i att öka lokala aktiviteter för SDK’s medlemmar.

Svenska Dobermannklubben Stockholm
Verksamhetsberättelse för 2011
















Årsmöte avhölls 25 januari i klubbstugan, Täby
Ammi Aro har lagt upp en Facebook-sida för SDK Stockholm för att nå ut till fler som
är intresserade av rasen och våra aktiviteter.
Den 26 mars anordnade LO’t en inofficiell utställning i Sollentuna. Vid utställningen
deltog ca 450 hundar. Än en gång fick LO’t många positiva omdömen från publik och
utställare för en väl genomförd utställning. Ett varmt tack till er som var med och
hjälpte till
Den 12 juni arrangerade vi vår officiella utställning ”Svensk Dobermannvinnare” på
klubben. Ca 90 hundar deltog. Domare var Tamás Dohóczki, som är President i
Ungerska Dobermannklubben.
LO’t arrangerade i juli Rasmästerskapen i Lydnad, Bruks och IPO på Södertälje BK.
Stort tack till alla funktionärer och deltagare för ett väl genomfört RM.
Lisa Druse och Thord har haft valpträffar och utställningsträning under maj månad på
klubbområdet.
Städdag genomfördes under våren då bl a stugan målades om, möbler oljades och
området krattades. Dessutom installerades nya pumpar till kök och toalett.
Thord har tillverkat en ny elektrisk hare till mentalbanan.
Mentalbanan har hyrts ut två gånger till Hovawartklubben.
Boxerklubben hyrde vår plan och klubbstuga för sin specialutställning i augusti.
LO’t genomförde MH-test i maj, då 7 hundar deltog och i oktober då också 7 hundar
deltog. Den 28 augusti arrangerade vi även en Korning då 10 hundar deltog.
Nyhetsbrev har skickats ut till uppfödare för att sprida information om aktiviteter på
klubben.
Helge Bollström har hållit lydnad-/brukskurs för tävlingsintresserade både under
våren och under hösten för ca 8 deltagare.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.
Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett stort tack till alla
som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året.
Svenska Dobermannklubben Stockholm
Verksamhetsplan för 2012
















Den 17 mars anordnar LO’t Vinterspecialen för Dobermann samt inofficiell utställning
för övriga raser i Sollentuna Rackethall
Under våren anordnar Svenska Dragförbundet en kurs i drag för dobermannekipage
Den 2 juni andornar LO’t en officiell Lydnadstävling klass 1-Elit
Den 3 juni anordnar LO’t en officiell Dobermann Specialutställning i Löttingelund
LO’t planerar att hyra ut mentalbanan ca 5 ggr till andra rasklubbar
Planen uthyres till Boxerklubben för en utställning i augusti
Ringträning med Lisa Druse
Tävlingslydnad-/brukskurs för Helge Bollström
LO’t planerar två MH under våren och ett MT under hösten. Efterfrågan styr antalet.
Städdag under våren/hösten
Valpträffar
Medlemsmöte/Öppet hus där vi bjuder på fika och korvgrillning
Föreläsning 2 dagar i anatomi med Thord Byström
Handlerträning

Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben
Östra LO verksamhetsåret 2011
Östra lokalområdet har under året 2011 haft
MH anordnades den 9-10 april, 15 dobermann deltog.
Även ett kull-mh anordnades den 20 november för en lokal schäferuppfödare
2 stycken träningsläger.
1 skyddslicenskurs i samarbete med SBK:s Östgötadistrikt.
Styrelsen har under året bestått av:
Camilla Dahlgren
Claes Drangel
Maria Drangel
Marie Wiklund
Vakant
Vakant

Ordförande
vOrdförande
Kassör
Sekreterare (del av året)
Ledamot
Suppleant

Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på
styrelsen.
Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har
kunnat genomföras på ett trevligt och bra sätt!

Camilla Dahlgren

Claes Drangel

Maria Drangel

Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben
Östra LO år 2012
Målsättningen för arbetet inom Östra LO:t under år 2012 är att ge medlemmarna
möjligheter till mentalbeskrivning, mentaltest, utbildning, information och
träning för såväl hund som förare.
Följande aktiviteter är inplanerande under år 2011:
 Årsmöte 2012-01-29
 MH under våren och hösten
 Inköp och förbättring av mh/korningsbana
 IPO- och eller lydnadsläger under våren.

Verksamhetsplan 2012 Svenska Dobermannklubben
Mellansvenska Lokalområdet


Årsmöte på Örebro BK 29 januari



MH



MT



Om behov/möjlighet till ytterligare verksamhet uppstår hanteras det allt eftersom

Verksamhetsplan 2012 Svenska Dobermannklubben
Mellansvenska Lokalområdet


Årsmöte på Örebro BK 29 januari
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Om behov/möjlighet till ytterligare verksamhet uppstår hanteras det allt eftersom

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN
SÖDRA LOKALOMRÅDET
ÅR 2011

Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande
verksamhetsberättelse för verksamsåret 2011.
Ordinarie årsmöte hölls på Hörby BK den 13 februari

Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft följande konstellation:
Ordförande:

Bennie Ohlin

Vice Ordförande

Stefan Håkansson

Sekreterare:

Viktoria Ekberg

Kassör:

Sanna Alltorp - Kullman

Ledamot:

Pontus Nilsson

Suppleant:

Christian Olsson

Suppleant:

Marie Neuman Carpenter

Revisor:

Karl-Erik Klasson

Revisor:

Olle Davidsson

Revisorsuppleant:

Jonas Persson

Valberedning:

Susanne Nilsson (sammankallande)
Eva Ohlin
Vakant

Webbmaster:

tf Stefan Håkansson.

Redaktör medlemsbladet:

Eva Ohlin

STYRELSEN:
Styrelsen för SDK Södra LO har under verksamhetsåret genomfört sex protokollförda styrelsemöte inklusive det konstituerande mötet.
Under verksamhetsåret har ett årsmöte och två protokollförda medlemsmöten avhållits.
Representation:
Vid SBK Skånedistriktets möten har Bennie Ohlin representerat SDK Södra Lo.
Tävling:
Under året har det arrangerats två lydnadsprov. Ett officiellt prov genomfördes i samband
med Skånespecialen. Totalt startade 20 ekipage i klasserna 1-2 och elit. Dobermann var
representerade i klasser 1-2 och Dobermann- mästare blev Bennie Ohlin med Jean Dark
Jackpot med 177,50 poäng i LKL2.
Det andra provet var Södras inofficiella klubbmästerskap som anordnades på kennel Toppdobbs anläggning. Endast 7 ekipage kom till start vilket var en besvikelse. Klubbmästare blev
Sören von Berger med poängen 7,25 och IPO-lydnads vinnare blev Marie Klevestav Fält med
Briska´s Chili.
IPO:
Ingen verksamhet.
Utställning:
Under verksamhetsåret har Skånespecialen arrangerats i Degeberga. Som domare hade
Jeanett Lemmeke bjudits in. Södra hade förväntat ett större antal utställare. BIR blev
LeLetton Diamonds Are Forever och BIM blev Diragos Il Divo.
Utställningsträning anordnades vid Hörby BK i maj med Jocke Björkman som handledare.
WIP:( webb, info och pr).
Under verksamhetsåret har lokalområdet gett ut fyra medlemsblad. Hemsidan har under
året inte blivit uppdaterad i den utsträckning som hade varit önskvärt. Detta har berott på
att Lo:t saknar en ordinarie webbmaster.
Föreningen har genomförts två ”Prova på”-dagar, första gång låg spår/sök och uppletande
på programmet och andra träffen fick deltagarna prova IPO och rallylydnad. Dessa träffar har
varit mycket uppskattade av de deltagande medlemmarna.
Södra har också genomfört en heldag med temat ”Kommunikation och relation i vardagen
och träning” med Jörgen Thynell.

Utbildning - Mental:
Ingen verksamhet under året.
Studiefrämjandet:
Som kontaktperson med Studiefrämjandet har Eva Ohlin och Stefan Håkansson varit.

Bennie Ohlin
Ordförande

Viktoria Ekberg
Sekreterare

Sanna Alltorp Kullman
Kassör

Stefan Håkansson

Pontus Nilsson

Christian Olsson

Marie Neumann Carpenter

VERKSAMHETSPLAN 2012.
Årsmöte
Två medlemsmöten – en under våren och en under hösten.
Föreläsning med veterinär Torkel Falk
Utställning – SBK Skånedistriktet lördagen den 26 maj.
RM för dobermann 3 och 4 augusti i Degeberga
Vinnarutställning (Skånespecialen) söndagen den 5 augusti i Degeberga.
Lo- Mästerskap i lydnad.
Tipspromenad.
Dobbisrace.

Styrelsen för Svenska Dobermannklubben V:a Lo avger
följande Verksamhetsberättelse för 2011
och inlämnar ny verksamhetsplan för 2012

Årsmöte:
Ordinarie årsmöte hölls på Blå Stjärnans Djursjukhus 30/1-2011.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Thomas Karlsson.
Vice ordförande: Anders Dahlgren.
Sekreterare: Marita Boström Hansen.
Kassör: Birgitta Bellander.
Ledamot 1: Beatrice Lidén.
Ledamot 2: Kjell Hugo Hansen.
Suppleant 1: Vakant till 3/9 därefter är Vanja Elsilä tillsatt på posten vid på medlemsmötet.
Suppleant 2: Vakant till 3/9 därefter är Nilla Bengtsson tillsatt på posten vid på medlemsmötet.
Revisor: Conny Ivarsson.
Valberedning: Karin Danielsson.

Verksamhetsplan från föregående år
Verksamhetsplan för 2011 fanns inte vid tillträde av styrelse för 2011, under året har styrelsen löpande
tagit beslut om arrangemang för året.

Kommittéer/ arbetsgrupper 2011
Bruks & Tävlingskommittén: Thomas Karlsson & Marita Boström Hansen.
Utställningskommittén: Kjell-Hugo Hansen & Birgitta Bellander.
Korningskommittén: Anders Dahlgren & Thomas Karlsson,
fr.o.m. styrelsemötet 12/10 är sammansättningen i korningskommittén: SK Anders Dahlgren,
Karin Danielsson och Nilla Bengtsson som också är ZTP ansvarig.
Lo Spalten: Beatrice Hansen
Hemsidan: Anders Dahlgren

Sammanträden 2011
Under verksamhetsåret 2011 har det hållits
1 årsmöte
6 st ordinarie styrelsemöten och 1 konstituerande möte.
1 medlemsmöte

Föreläsningar 2011
Styrelsen har arrangerat 2 st föreläsningar.
19/5-11 höll inbjuden Klinikchef Björn Åblad på Blå Stjärnan föreläsning om Dobermann-relaterade
sjukdomar.
19/10 höll Klinikchef Maths Linberg på Husdjurs Hälsan föreläsning om röntgen.

Berättelser från kommittéerna för 2011
Korningskommitté:
En MT bana har under sommaren utarbetats och blivit godkänd.
Under 2011 arrangerades 1 MT med Exteriörbeskrivning.
11 st hundar deltog på testet varav 8 st Dobermann, totalt 10 st med GK MT varav 6 st Dobermann,
7 st deltog på exteriören varav 6 st GK.

Svenska Dobermannklubben Västra Lo.

Sida 1/2

Styrelsen för Svenska Dobermannklubben V:a Lo avger
följande Verksamhetsberättelse för 2011
och inlämnar ny verksamhetsplan för 2012

Hemsidan:
För att hålla nere kostnaderna har en egen hemsidlayout arbetats fram och publicerat, vi kan nu själva
välja webhotell och flytta hemsidan dit bäst pris och tjänst erbjuds.

Bruks & Tävlingskommitté:
Under året har 5 st träningsdagar med bruksmoment arrangerats, totalt 37 st
deltagande
19/3 spårträning IPO, Säve
2/4 Lydnadsträning, Säve
30/4 Spårträning IPO, Säve
2/6 Spårträning IPO, Mölndal
3/9 Uppletande, Härryda

Utställningskommitté:
Under året har 2 st kurser samt 1 träningsdag i utställningsteknik arrangerats, totalt
66 st deltagande.
8/5 Ringträning Mölnlycke
23 och 24/7 Handlerkurs Kallebäck med Gerard O´Shea

Verksamhetsplan för 2012
Styrelsen har för avseende att hålla 3 medlemsmöten varav ett ordinarie årsmöte under året.
ZTP test planeras i anslutning till Rikslägret på Backamo29/7, Ljungskile.
2 st. föreläsningar med veterinärer planeras, ett vardera vår & höst.
Mentaltest och exteriörbeskrivning planeras i september.
Föreläsning i Mentaltest och hundars mentalitet planeras i september.
Härutöver planerar vi även att anordna träningsdagar med bruksmoment.

Styrelsen 2011 Tackar för det gångna året och önskar lycka 2012.
Göteborg 2012-01-13

Thomas Karlsson
Ordförande

Anders Dahlgren
Vice Ordförande

Marita Boström Hansen
Sekreterare

Birgitta Bellander
Kassör

Beatrice Hansen
Ledamot 1

Kjell-Hugo Hansen
Ledamot 2

Vanja Elsilä
Suppleant 1

Nilla Bengtsson
Suppleant 2
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2011-11-14

Motion till Svenska Dobermannklubben
årsmötet 2012

Motion avseende Knäledsstatus på Dobermann

Vet vi dagsläget hur det är med statusen på knälederna inom rasen? Det röntgas ibland
armbågar, här finns det inga egentliga problem varken hos individer eller från avläsningarna
hos SKK..

Vi yrkar på
att

Svenska Dobermannklubben ska verka för att SKK ska börja läsa av plåtarna på knäleder
som skickas in till dem för att få en gradering av dessa.
Detta är på en frivillig basis från hundägaren som ev. tar röntgen på knäna i samband med ev.
HD röntgen alt. separat

Styrelsen för
Svenska Dobermanklubben Västra Lo

2011-11-14

Motion till Svenska Dobermannklubben
årsmötet 2012

Motion avseende Svenska Dobermannklubbens tidning
Då Svenska Dobermannklubbens tidning kostar mycket pengar att trycka och distribuera föreslår vi
en nätupplaga av nr 1-3 och en samlad pappersupplaga till nr 4.

Vi yrkar på
att

klubbtidningen därför utkommer som nätupplaga i nr 1-3 löpande under året och att
en samlad pappersupplaga som nr 4 utkommer i slutet av året som ett Julnummer.

Styrelsen för
Svenska Dobermanklubben Västra Lo

2011-11-14

Motion till Svenska Dobermannklubben
årsmötet 2012

Motion avseende fördelning av medlemsavgifter inom Svenska Dobermannklubben

För att Lokal Området (Lo’t) ska kunna bedriva aktiviteter så behövs det ekonomiska medel och det
skulle underlätta om en större del av medlemsavgiften fördelades till Lo’t.

Vi yrkar på:
Att 25 kr av medlemsavgiften tillfaller det Lo dit medlem tillhör.

Styrelsen
Svenska Dobermanklubben Västra Lo

2011-11-14

Motion till Svenska Dobermannklubben
årsmötet 2012

Motion avseende fördelning av medlemsavgifter inom Svenska Dobermannklubben

För att Lokal Området (Lo’t) ska kunna bedriva aktiviteter så behövs det ekonomiska medel och det
skulle underlätta om en större del av medlemsavgiften fördelades till Lo’t.

Vi yrkar på:
Att 40 kr av medlemsavgiften tillfaller det Lo dit medlem tillhör.

Styrelsen
Svenska Dobermanklubben Västra Lo

2011-11-14

Motion till Svenska Dobermannklubben
årsmötet 2012

Motion avseende ZTP

Då intresset för att arrangera och deltaga på ZTP i Sverige ökar bör ZTP-anvisningarna också
översättas till svenska.

Vi yrkar på
att

gällande ZTP-anvisningar och regler översätts till svenska inför kommande år.

Styrelsen
Svenska Dobermanklubben Västra Lo

SDK HS svar gällande motion 1-5
Motion 1 Knäleder
Vi yrkar på
att Svenska Dobermannklubben ska verka för att SKK ska börja läsa av plåtarna på knäleder
som skickas in till dem för att få en gradering av dessa.
Detta är på en frivillig basis från hundägaren som ev. tar röntgen på knäna i samband med ev. HD
röntgen alt. separat
Styrelsen föreslår att motionen avslås men besvarar följande:
HS avser att ge ARK detta uppdrag under verksamhetsåret 2012, att se över möjligheten för knäleds
röntgen officiellt avläses hos SKK.
Motion 2 Tidningen
Vi yrkar på
att klubbtidningen därför utkommer som nätupplaga i nr 1-3 löpande under året och att
en samlad pappersupplaga som nr 4 utkommer i slutet av året som ett Julnummer.
Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering:
Vår medlemstidning är idag momsbefriad. Förutsättningen att få en momsreduktion är att tidningen
klassas som en periodisk tidskrift och utkommer 4 ggr per år. Vid ett lägre antal nr förloras
momsreduktionen.
Så länge inte tidningens kostnad, som under de 2 senaste åren reducerats kraftigt, inkräktar på vår
verksamhet, finner vi det av stort värde att ha kvar vår medlemstidning.
Motion 3 Medlemsavgifter
Vi yrkar på:
Att 25 kr av medlemsavgiften tillfaller det Lo dit medlem tillhör.
Styrelsen föreslår att motionen avslås men besvarar följande:
I dagsläget har HS stött eventuella minusresultat för de LO’n vars arrangemang gått minus.
HS anser att bidrag per medlem bör vara knutet till antal aktiviteter och inte till antalet medlemmar, då
vissa LO’n inte är aktiva och fördelningen av medlemmarna i lokalområden är komplext.
Under 2012 vill HS verka för att få fram ett bra styrdokument som gör att aktiviteter i LO'na ska
generera bidrag i någon form från HS. Detta måste dock arbetas fram tillsammans med LO’na.
Motion 4 Medlemsavgifter
Vi yrkar på:
Att 40 kr av medlemsavgiften tillfaller det Lo dit medlem tillhör.
Styrelsen föreslår att motionen avslås men besvarar följande:
I dagsläget har HS stött eventuella minusresultat för de LO’n vars arrangemang gått minus.
HS anser att bidrag per medlem bör vara knutet till antal aktiviteter och inte till antalet medlemmar, då
vissa LO’n inte är aktiva och fördelningen av medlemmarna i lokalområden är komplext.
Under 2012 vill HS verka för att få fram ett bra styrdokument som gör att aktiviteter i LO'na ska
generera bidrag i någon form från HS. Detta måste dock arbetas fram tillsammans med LO’na.

Motion 5 Översättning av ZTP regler
Vi yrkar på:
Att gällande ZTP anvisningar och regler översätts till svenska till kommande år.
Styrelsen föreslår att motionen bifalles men besvarar följande
ZTP anvisningarna bör översättas till svenska på ett ändamålsenligt sätt. Att lämna in dokumentet till
en översättare har tidigare visat sig inte vara den bästa lösningen. Arbetsgrupp för detta skall initieras
av HS under 2012 där man skall eftersträva tvärfunktionalitet mellan LO’n, ARK samt auktoriserade
provledare inom SDK ,i arbetet med översättningen för bästa resultat.
Malin Johansson

Torbjörn Eriksson

Camilla Rönnqvist

Maria Drangel

Madelene Dahlgren

Ingela Jacobsson

Lennart Eriksson

Camilla Dahlgren

Svenska Dobermannklubben
Prelumenärt Resultat 2011
Intäkter
Medlemsavgift

Budget 2012

73 734,00 kr
120,00 kr
4 200,00 kr
12 444,00 kr
480,00 kr
1 750,00 kr
1 500,00 kr
94 228,00 kr

75 000 kr
500 kr
5 000 kr
15 000 kr
0 kr
0,00 kr
0,00 kr
95 500 kr

Tidning
Försäkring
Tester,stambok
Utställning/IDC
Porto
Tidningsporto
Konferanser
Års/medlemsmöte
Resa
Styrelsemöte
Kontorsmaterial
ADB data
ARK
Kommiteer/VM
Priser
Hedersmedlemmar
Övriga kostnader
RM IPO

32 969,00 kr
1 768,00 kr
15 048,00 kr
2 594,16 kr
1 483,50 kr
7 470,00 kr
3 350,00 kr
5 234,00 kr
1 316,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
2 617,00 kr
4 855,00 kr
2 893,00 kr
909,00 kr
1 500,00 kr
3 619,50 kr
2 557,00 kr

35 000 kr
1 800 kr
15 200 kr
2 600 kr
1 800 kr
8 000 kr
3 500 kr
5 000 kr
1 500 kr
0 kr
500 kr
2 800 kr
5 000 kr
5 000 kr
2 000 kr
1 800 kr
4 000 kr
0 kr

Summa

90 183,16 kr

95 500 kr

Försäljning
Annonser
Tester, stambok
Utställning /IDC
RM IPO
Övriga intäkter
Summa

Kostnader

Resultat föe avskrivningar

4 044,84 kr

Avskrivningar fodran Småland LO

1 505,00 kr

Resultat 2011

2 539,84 kr

FondDCM

10 000 kr

