
 Protokoll fört vid medlemsmöte 2012-07-27 Svenska Dobermannklubben 
Plats: Backamo 

 
§ 1.1 
Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna. 
Antalet deltagande medlemmar var 27 st.  
+ 6 medlem § 1.7 33 st 
 
§ 1.2  
Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
§1.3 
Val av Justerare  
Madeleine Karlsson valdes jämte ordförande och sekreterare att justera protokollet. 
 
§ 1.4 
Föregående protokoll från medlemsmöte 2011-11-27 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 1.5 
Ekonomisk Rapport  
Postgiro 161937 kr  
Antal betalande medlemmar 387 st. 
 
§ 1.6 Rapporter 
1.6.1 Jakob Halttunen är numera examinerad tävlingsfigurant. 
1.6.2 Minna Westerholm är numera deltagare i Utskottet för Avel och Hälsa inom SDK 
 
§ 1.7 Information 
 -Målstyrning SDK, målstyrning och ansvarsområden för HS och de respektive utskotten presenterades. 
Målstyrningsdokumentet är ett levande dokument som uppdateras efter hand. 
-Info om arbetet med RAS, pågående arbete och ansvariga inom respektive område presenterades. Beslut 
gällande nya RAS skall tas på avelskonferensen den 23/11 2012. Dessförinnan skall dokumentet remissas bland 
utskott och LO’n samt göras tillgängligt på hemsidan. 
-Kvalregler IPO VM, utskottet för prov & tävling tydliggjorde vad som menas med plats i de gällande 
kvalreglerna. IPO RM för dobermann skall alltid kunna räknas som ett separat resultat oavsett plats eller 
arrangör. Detta skall förtydligas och presenteras på hemsidan. 
 
§ 1.8 
Övriga frågor 
§1.8.1 
SDK som namn för vår rasklubb, Svenska dreverklubben har samma förkortning. HS får i uppdrag att ställa 
frågan till SBK, huruvida lämpligheten att ha samma förkortning som en annan rasklubb. 
§ 1.8.2 
PR för rasen 
Utskottet för PR & Info får uppdraget att se över möjligheten till reportage/annonsering i branschtidningar, ex 
Härliga Hund. 
 
 



1.8.3 
Info om hur man äskar pengar ur DCM fonden, saknas på hemsidan, Utskottet för avel och Hälsa skall 
publicera tillvägagångssätt så snart som möjligt. 
 
 
Avslutning  
§ 1.9  
Malin Johansson Tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
Camilla Rönnqvist  Malin Johansson Madeleine Karlsson 


