Pr ot okoll st yr el semöt e
2014- 09- 03
TC 18- 20
När var ande: Tor bj ör n Eriksson, Mari a Dr angel , Anneli Br odd, I ngel a Jakobsson, Ca mill a
Dahl gr en och Mali n Johansson fr ån § 6: 3
An mäl t f ör hi nder: Ca milla Rönnqvi st och Sofi a Norli n
§5. 1 Öppnande
Or df ör ande f ör dagen Tor bj ör n Eri ksson öppnade möt et.
§5. 2 Dagor dni ng
Dagor dni ngen gi cks i geno m.
§5. 3 Val av j ust er ar e
I ngel a Jakobsson val des till j ust er ar e.
§5. 4 För egående pr ot okoll
För egående pr ot okoll gi ck i geno m och l ades till handli ngar na
§5. 5 Ekono mi sk rapport
Ekono mi sk r apport gi cks i geno m och l ades till handli ngar na
Post gi r o: 159 252 kr
DCM f ond: 16 570 kr
Ant al medl emmar: 356 st
§5. 6 Skri vel ser och mai l I N/ UT
IN
St hl m LO gäll ande ut st ällni ng 2015 och RM
Lai ne Löf man f ör sl ag och synpunkt er r egel r evi deri ng f ör br uksr egl er 2017
SBK ändri ng av ut st äll ningar/t ävli ngar 2015
I DC agenda kongr essen 2014
UT
Ut st äll ni ngar / pr ov 2015- 2017 till Lo’ n
Ansökan om ZTP f ör 2015
Ansökan om bi dr ag f ör Mal mö St adi on till I PO VM 2015
§5. 7 Rapport er
5. 7. 1 Rapport er fr ån ut skott en
Avel o Häl sa:
Jens Häggstr öm ska på möt e med Ger har d Wess och andr a car di okoll egor 2/ 9 2014. Där
ska de t a upp/ pr at a om dober mann- DCM. Jens skull e åt er koppl a eft er möt et.
St at ut er f ör obdukti onsansl ag är f ortf ar ande under ut ar bet ni ng.
Eft erl yser pr ot okoll et fr ån medl ems möt et i j uli.
Li st a på fi nska hj ärt speci ali st er är i nski ckade f ör publi ceri ng på he msi dan.
Ut f örli gar e r apport fi nns i Bil aga 1.

PR/ I nf o:
Ti dni ngen är i pri nci p kl ar, i nvänt ar bar a dat umti d och pl at s f ör medl ems möt e till höst en,
sedan går den till tryck.
I DC VM 2015 gr uppen:
Rapport er ade att vi i nvänt ar besked om vårt önske mål om dat umändri ng.
§5. 8 Nya frågor
6. 8. 1 Medl ems möt e höst en
Besl ut t ogs att l ägga medl ems möt e 15/ 11 i Skåne ( Södr a Lo), ti d och pl ats meddel as
senar e.
5. 8. 2 RM Br uks och l ydnad 2015
Besl ut t ogs att arr anger a RMi br uks och l ydnad i sa mband med Ri ksl ägr et , en ar bet sgr upp
ko mmer att till sätt as.
5. 8. 3 I PO RM 2015
Besl ut t ogs att Östr a LO arr anger ar det i augusti 2015
5. 8. 4 Vi nnar ut st äll ni ngar 2015
Besl ut t ogs att Södr a LO arr anger ar Svensk dober mannvi nnar e 2015 i samband med
” Skånespeci al en”
sa mt att St ockhol ms LO arr anger ar Skandi navi sk dober mannvi nnar e i j uni 2015
5. 8. 5 I PO I DC VM 2015
Den ar bet sgr upp so mfi nns i dag behöver ut ökas och bli mer som en or gani sati on, där en
ansvari g koor di nat or har ett över gri pande ansvar.
Besl ut t ogs att tillfråga Ca mill a Dahl gr en och Cami ll a Rönnqvi st som ansvari ga
koor di nat or er.
5. 8. 6 Ras/ Rus konf er ensen 8- 9/ 11
Besl ut t ogs att tillfråga Bar br o Ka ml eit ner att åka so m SDK r epr esent ant.
5. 8. 7 Regel r evi deri ng konf er ens f ör 2017 år s br uksr egl er 15- 16/ 11
Besl ut t ogs att tillfråga Lai ne Löf man om hon kan åka so m SDK r epr esent ant.

§5. 9 AU besl ut
I nga AU besl ut f ör el åg

§ 5. 10 Övri ga frågor
5. 10. 1 Gäll ande al kohol påver kade per soner på SDK pr ov.
Under RMf ör I POi Degeber ga den 23 augusti har en del t agar e/ medl em, uppt r ätt osport sli gt
och mi sst anke om al kohol påver kan f ör el åg. Detta är i nt e accept abel t och trot s att dett a är en
do marfr åga ko mmer SDK att till skri va per sonen ifr åga och påt al a dennes osport sli ghet och
att om det uppr epas ko mmer en di sci pli nan mäl an att gör as. Do mar en, kommer att
i nf or mer as om att skri vel se går till delt agar en.
5. 10. 2 Feedback r egel r evi deri ng 2017 år s br uksregl er, senast 15 sep
Det har i nko mmi t f ör sl ag i nf ör r egel r evi deri ngen f ör br uksr egl er 2017 fr ån en medl em, Lai ne
Löf man, det li gger även en f örfr ågan ut e på he msi dan där medl emmar har möjli ghet att
ko mma med synpunkt er.
5. 10. 3 Pr ot okoll fr ån medl ems möt et saknas.
Pr ot okoll et fr ån medl emsmöt et i Tånga hed 2014- 07- 25 har eft erl yst s och ko mmi t till rätt a,
det kommer att publi cer as i nom kort på he msi dan.
§5. 11 Avsl ut ni ng
Näst a möt e måndag den 13 okt ober, kl 18: 30
Tor bj ör n avsl ut ade och tackade f ör dagens möt e

Tor bj ör n Eri ksson

I ngel a Jakbosson

Mari a Dr angel

