Svenska Dobermannklubben
Styrelsemöte Nr.2 2018-04-17
Närvaro:
Thord Byström, Eleonor Sjögren
Eva Lindeberg, Conny Hallberg, Maria Drangel från §2.5
Anmält förhinder: Malin Johansson, Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren

2.1 Mötets öppnande
Ordförande Thord hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
2.2 Dagordning
Fastställdes och godkändes
2.3 Val av justerare
Eva Lindeberg valdes att justera protokollet jämte ordföranden
2.4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
2.5 Ekonomisk rapport
# Anmälnings avgiften VM laget 4 deltagare
# Conny ordnar med transport av pärmar som skall till kassören
Plusgiro Kassören inväntar åtkomst från banken

2.6 Skrivelser/mail IN / UT
IN
SBK kongress 2018
SDK Utställning 26/8
Kallelse Stockholmsdistriktets vårmöte 8 Maj
SBK Info nr 2
Information fortsatt arbete specialsök från SBK
Enkät GDPR nya dataskyddsförordningen
Inbjudan webinarium 25 april ang GDPR
Östra LO ang utställningen 26 augusti

Antal medlemmar 287st

UT
SDK Utställning 26/8
Östra LO ang utställningen 26 augusti

2.7 Rapporter:
PR / Info
# Tidningen
Tidningen snart klar och skall gå i tryck snart
# Trofén
Trofén är uppdaterad med de resultat som hittills kommit in.
# Uppfödarlista
Uppfödarlistan skall uppdateras
Prov / Tävling
# BH prov 25 Mars
4 st deltagare, alla Godkända. Domare Camilla Rönnqvist
Utställning
# SDK Utställning 26/8
Östra LO:t arrangerar utställningen 26 Augusti. De inväntar svar ang plats inom kort
Exteriör
# ZTP 15-16 September
Det har gått ut en förfrågan till domaren Armin Hope men vi har inte fått svar ännu från
Tyska Dobermannklubben
# Raskompendiet
Raskompendiet jobbar Thord vidare med
Avel /Hälsa
# Uppfödarkonferensen
Är bokad och kommer vara 12/7 på Södertälje BK. Mer info kommer på klubbens hemsida
# Lathunden
Gått ut med förfrågan till några om att ta över Lathunden och komma igång med den igen
Man måste ha tillgång till en PC för att kunna hantera Lathunden. Utbildning i programmet finns att
få och det måste vara en person med ett brinnande intresse
# DCM listan
DCM listan skall uppdateras och delas upp med tydligare resultat som är aktuella

2.8 Nya frågor
# GDPR / deltagande i webinariumet
Maria Drangel och Conny Hallberg kommer att deltaga
# SBK Kongressen 2018 26 Maj
Thord anmäler sig själv till kongressen. Eleonor skickar handlingarna till Thord per post

2.9 Övriga frågor
# Rikslägret
10-12 Anmälda redan. Kallelsen till Medlemsmötet och uppfödarmötet kommer komma
# Sponsorer klubbens Jubileum 9-10 Juni
Klubben jagar priser. Det kommer sättas ihop en grupp som jobbar med jubileet. Eva Lindeberg vill
skänka kosttillskott som priser till jubileet och det tackar vi för. Eleonor lägger ut en förfrågan på
Facebook om det är någon som vill sponsra med priser.
# Lista på hemsidan Rasmästare varje år
Det har efterfrågats en lista över alla Rasmästare bl.a genom åren. Rasmästare i Bruks, Lydnad, IPO.
IDC IPO laget samt lagplacering. Tommy Andersson har påbörjat en lista som kommer komma ut på
hemsidan så småningom.
# Kommittéerna
Eleonor skickar ut en förfrågan till alla kommittéerna om de vill arbeta vidare
2.10 Nästa möte
Tisdag 15 Maj kl.19.00
2.11 Avslutning
Thord tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat
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