
                                                                                        
 

Dagordning Medlemsmöte  

Online via Zoom 

2021-11-21 

 

1. Mötets öppnande 
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska Dobermannklubbens medlemsmöte  
 

2. Fastställande av röstlängd  
Medlemmar: 15 st 

 

3. Val av mötesordförande 
Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av medlemsmötet 
 

4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare Styrelsen anmälde  
Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare 
 

5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera 

protokollet   
Eva Ohlin och Sara Åkerström valdes att justera protokollet tillsammans med mötesordförande 

Camilla Rönnqvist 

 

6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i 

rasklubbsstadgar  
Fanns inga 

 

7. Fråga om Medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst Medlemsmötet  
Medlemsmötet fastställde att mötet varit stadgeenligt utlyst 
 

8. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor 
 

9. Föregående protokoll från föregående medlemsmöte  
Protokollet från föregående medlemsmöte gicks igenom och lades till handlingarna 
 

10. Ekonomisk rapport Plusgirot 
Klubben har 185404,90:- på Plusgirot ett bra resultat och kassan är god.  
 

11. Rapporter  
- ZTP 2022 
Arrangemang av ZTP 2022 beror på hur det fungerar i DV och att kansliet är i gång igen. 
Vi skall absolut jobba för att ett ZTP skall bli av. 



En skrivelse har skickats till DV från klubben där vi undrar vad som händer. 
- Information från LO samverkansmöte 
    -Arrangemang av Bootcamp 2022 där inte bara IGP skall hållas utan även Lydnad, Bruks mfl. 
    -Rasmonter My Dog 2022 som Västra LO:t har hand om 
    - En folder om vår ras som går att modifiera så uppfödare kan lägga till viktig information 
- Information från uppfödarmötet 
Nästa datum för möte är 13 Januari 

 

PR info 
- Maria Drangel har varit på möte ang att SBK bygger en ny hemsida som kallas “Klubbwebben” 
Alla klubbar skall kunna koppla upp sig där och lägga upp protokoll, dokument mm. Kostnaden för 

att koppla upp vår rasklubb vet vi inte i nuläget, utan info kommer. 
- Manusstopp för tidningen var 2021-11-20 

- Trofén uppdateras kontinuerligt  
Prov & Tävling 
- Vi har haft klubbens Rasmästerskap i IGP där vinnare var Madelene Dahlgren med  
Dobvoyage Karma 
- Rasmästerskap i IFH-I där vinnare var Tommy Andersson med  
Red Label’s Over All Onja 
- Vi har haft tre stycken ekipage på SM i barmark i DBM C där vinnare var  
Dobforsport Diablo, ägare Kristina Davidsson och förare Erik Nylund 
- SDV-Lydnad 2021 blev Zaleys To Be Eagle Rare med förare Minna Westerholm 
Stort Grattis till alla! 
- Rasmästerskap 2022 – Lydnad kommer att arrangeras av Södra LO:t i samband med Svensk 

Vinnarutställning i Augusti 
Avel/Hälsa 
Madelene Dahlgren har varit på RAS/RUS konferens. Det som togs upp var MT2017 och troligtvis 

kommer vi få den. 
Från årsskiftet kommer alla raser som ligger under SBK  att ha krav på provmerit för att få tävla om 

certifikat 
Utställning/Exteriör 
Södra LO:t arrangör av vinnarutställningen i Augusti 2022 
 

12. Övriga frågor 
En fungerande klubb 
- Viktigt att alla hjälps åt och ber aktivt om hjälp. Delar ut uppgifter till ex. Valpköpare så de blir 

involverade och att uppgifter sprids. Man behöver inte ha gedigen kunskap för att kunna göra något 

för klubben. Alla behövs! 
Valberedeningen 
- Ge förslag till valberedningen, sista dagen är 15 December 
Tidningen 
Glöm inte att klubbens tidning behöver material för att tryckas. Skriv några rader om dig och din 

hund, en tävling eller bara om en händelse 
 

13. Avslutning  
Ordförande tackade de närvarande för ett bra medlemsmöte och förklarade detsamma för avslutat 


