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Närvarande: 

Thord Byström, Camilla Rönnqvist, Eleonor Sjögren, Madelene Dahlgren, 

Maria Drangel, Conny Hallberg, Eva Lindeberg 

Anmält förhinder:  

Malin Johansson  

    
 

7.1 Mötets öppnande   

 Ordförande Thord hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

7.2 Dagordning   

 Fastställdes och godkändes 

 

7.3 Val av justerare   

Camilla Rönnqvist valdes att justera protokollet jämte ordföranden 

 

7.4 Föregående protokoll  

 Godkändes och lades till handlingarna 

 

7.5 Ekonomisk rapport   

Redovisning Gålö 

Redovisning RM 

Fakturor kommande: 

- Tidning 

- Porto 

- Holterväst 

- Stambokföringsavgift 

 

Plusgiro        199607.36:-                   Antal medlemmar 281st 

 

7.6 Skrivelser/mail IN / UT  

 

IN  

ZTP 

HD projekt 

Agneta Olsson SBK 

Stambokföringsavgift 



 

UT   

ZTP regler 

HD projekt 

Agneta Olsson SBK 

Stambokföringsavgift 

 

7.7 Rapporter:   

PR / Info 

# Tidningen 

- Tidningen är på ingång nu i dagarna till medlemmarna. 

- Klubben vill tacka Lisa Druse för det arbete och engagemang hon lagt ner på att våra medlemmar 

ska få en tidning. Vi vill passa på att hälsa Madeleine Nilsson välkommen som redaktör igen. Alla ni 

som vill bidra till tidningen når redaktören på redaktor-sdk@live.se  

 

Prov / Tävling 

# ZTP 15 September  

ZTP gick av stapeln vid Stockholms LO, Täby kyrkby. Domare var Detlef Köhler Tyskland 

10 hundar anmälda och 6 med Godkända resultat 

Klubben vill rikta ett stort tacka till figuranten Patrik Sturk som skänkte hela sitt arvode till klubben. 

 

Utställning 

# Utställning 2019 

- Stockholms LO Löttingelund Tisdag 4 Juni är flyttad till 9 Juni 

# Utställning 2020 

- Stockholms LO Täby är flyttad Lördag 13 juni till Söndag 14 Juni 

 

Exteriör 

# Kompendiet  

- Thord jobbar på kompendiet och det är lite justeringar kvar samt lite bilder.  

# Exteriörprotokoll SBK  

Conny tar hand om införandet av Exteriörprotokoll till SBK. De som har protokoll hemma skicka dem 

till Conny så fort som möjligt så de kan bli dokumenterat och införda i SBK. 

 

Avel /Hälsa 

# Avelskonferens 6 Oktober 

- Sammanställning 

Liten uppslutning av både uppfödare och vanliga dobermann ägare. Det fördes många bra 

diskussioner om HD, DDP, DCM, RAS, Avel mm 

Mycket bra föreläsning av Genetikern Kerstin Lindbladh-Tohr som bland annat har ett nära 

samarbete med Jens Häggström på SLU. 

En sammanställning av hela konferensen kommer senare publiceras på hemsidan 

 

 



7.8 Rasmästerskapet IPO 

# Stort Grattis säger vi till  

SDV18 IPO Sebastian Schauermann med Diragos Avalon  

SDV18 BSL Conny Hallberg med Dobforsport Cox 

SDV18 FH Kristina Wahlqvist med Diragos Sarek 

Stort grattis till övriga deltagare som presterade väl! 

 

# Rapport 

Mycket hundar totalt till start i FH2, IPOI, BSLIII och IPOIII. En veteranklass anordnades där det deltog 

hundar över 8 år.  Hundarna tävlade i ett kortare lydnad- och skyddsprogram. I lydnaden sattes 

poäng från 1-5 och i skyddet fick figuranterna ge poäng 1-5. Vinnare blev Diragos Javanth, också den 

äldsta deltagaren. 

Rasmästerskapet hade ett fantastiskt prisbord med foder, leksaker, tillskott mm.  

Under Fredagen hade man inträning och efter bjöds på mycket god mat inför lottningen 

HS vill rikta ett stort tacka till arrangören Stockholms LO och Camilla Rönnqvist med funktionärer 

Tack till båda figuranterna Gustav Ebers och Patrik Sturk för väl genomfört figurantarbete. 

Tack till Domarna Tommy Andersson FH och Johan Holmlund BSL + IPO för ett gott arbete. 

Sist men inte minst våra Sponsorer som försåg oss med ett digert prisbord! 

DIOPET, TAKUTAKU, Djurboden Nykvarn, Sjöhaga Hundcenter, Svenska Viltbutiken 

 

 

7.9 IDC kongressen 

# Madlen Steen 

- Sammanställning inkommer 

 

7.10 Nya frågor   

# Medlemsmöte hösten 2018 

Styrelsen Beslutar att medlemsmötet hålls på Södertälje BK 18 Nov kl.12.00 

# Pannband / Mössa med logga 

Klubben har fått ett erbjudande att trycka upp pannband med SDK:s logga på. Super bra idé inför 

Medlemsmötet i november och vår rasmonter på stora Stockholm 8-9 December. Styrelsen Beslutar 

att Madelene beställer 100st pannband i olika färger med klubbens logga. 

# New ZTP Regulations 2020 Bilaga 

- Söka stöd hos de Nordiska grannländerna 

- Skickar en gemensam skrivelse till IDC/DV 

Styrelsen Beslutar att sekreteraren mailar denna skrivelse alla grannländer och hoppas på att vi skall 

kunna gå ihop för en förändring av ZTP reglerna.  

 

7.11 Övriga frågor  

# Holter väst 

Västen är provkörd och fungerar som den ska. Vi skall sätta ihop ett hyreskontrakt som skrivs under 

varje gång västen lånas ut. Madelene D kommer vara den som hanterar utlåningen av västen. När 

västen skall skickas långväga skall det alltid skickas med rekommenderad post. Info kommer inom 

kort läggas upp på hemsidan. 

 



# HD 

En fråga om generell dispens skickad till SBK för att få avla på HD A med HD C. SKK avslog denna med 

motiveringen att man inte vill ha olika typer av bekämpnings program.  

Varje uppfödare kommer dock kunna söka egen dispens på enskilda hundar hos SKK. SDK tillstyrker 

dessa innan den skickas vidare till 1) SBK därefter 2) SKK för behandling. 

Med största sannolikhet kommer dessa hundar att beviljas om SDK och SBK tillstyrker dem. 

SDK kommer att tillstyrka dispensen med kravet att båda föräldradjuren är DCM testade och fria 

inom en 12mån period. Viktigt är också att HD statistiken bakom föräldrar och syskon ser bra ut.  

För att ändra något i vårt bekämpningsprogram måste vi ha ett uppdaterat RAS och det skall vara 

klart i december 2018, väg framåt med HD bekämpningsprogrammet skall presenteras på 

medlemsmötet I November, där förslaget är ovan beskrivet förfaringssätt innan SDK kan tillämpa 

Index (2020) 

 

7.12 Nästa möte   

Tisdag 20 November kl.19.00 

 

7.13 Avslutning    

Thord tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat 

  

  

 

 


