Medlemsmöte Nr.2
Södertälje Brukshundklubb
2018-11-18
2.1 Mötets öppnande
Thord Byström hälsade alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte
2.2 Fastställande av röstlängd
Medlemmar: Röstlängden fastställdes till 11 st medlemmar.
2.3 Val av mötesordförande
Thord Byström valdes till mötesordförande av medlemsmötet
2.4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare Styrelsen anmälde
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare.
2.5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet
Conny Hallberg och Madelene Dahlgren valdes att justera protokollet
2.6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i
rasklubbsstadgar
Fanns Inga
2.7 Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst Medlemsmötet
Medlemsmötet fastställde att medlemsmötet varit stadgeenligt utlyst
2.8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor
2.9 Föregående protokoll från föregående medlemsmöte
Protokoll från föregående medlemsmöte lades till handlingarna
2.10 Ekonomisk rapport Plusgirot
Plusgirot 185966,26:Antal medlemmar 281st

2.11 Rapporter

a) HD-gruppens arbete
Fråga ang om att söka en generell dispens hos SKK av bekämpnings programmet gällande HD,
skickades till SBK AU för utlåtande . Önskemålet var att kunna avla på HD A med HD C hund.
SKK vill dock inte ha olika typer av bekämpnings program inom rasklubbarna, men både SBK och SKK
ställer sig dock positiva till generella dispenser fram till att rasklubben beslutat om vilken väg man
skall gå gällande bekämpnings programmet. Varje uppfödare kommer kunna söka en generell
dispens för avel av en kombination med en HD C hund.
SDK kommer att tillstyrka dispensen med krav att båda föräldradjuren är DCM testade och fria samt
att bakomvarande HD statistik ser bra ut. Därefter går det vidare till SBK som är väl informerade om
de problem som finns inom aveln och SDK rekommendationer gällande avel. Till slut är det dock SKK
som avgör dispensansökan.
Uppfödare som har frågor gällande detta kan vända sig till AU/Madelene Dahlgren .
Förhoppningsvis kan antalet dispens ansökningar även ge en indikation på hur stort behovet av avel
på HD C hundar är.
För att ändra något i vårt bekämpningsprogram måste vi ha ett uppdaterat RAS och det skall vara
klart i december 2018. Därefter kan Rasklubben besluta vilken väg man vill gå index alt slopa
bekämpnings programmet , eller låta det vara kvar. SKK’s egen HD utredning kommer att vara klar
2019.
b) RAS
Uppdatering av RAS pågår och det är Maria N A och Linda A som sammanställer detta. Planen är att
allt skall vara uppdaterat innan årsskiftet. Förslag är att ta bort bekämpningsprogrammet på ögon,
vilket SKK har som önskemål då vi inte ser ett problem inom detta område längre. Sedan kommer vi
uppdatera i vilken riktning vi vill gå gällande HD efter SKK’s egen utredning är klar
2.12 Övriga frågor
a) Ny Holter väst
Klubben har köpt in en Holterväst som kommer finnas till förfogande för klubbens medlemmar. Mer
information kommer komma på klubbens hemsida och Facebook
b) Lathunden
En medlem har anmält sitt intresse att ta över Lathunden med allt vad det innebär. När han har
kommit igång så kommer det komma en presentation.
2.13 Avslutning
Thord tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat

