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§ 6.1 Öppnande 
 
Malin hälsade alla välkomna. 
 
§ 6.2 Dagordning 
 
Dagordningen godkändes 
 
§ 6.3 Val av protokolljusterare  
 
Camilla Dahlgren valdes att justera protokollet. 
 
§ 6.4 Föregående protokoll 
 
Rättelse till föregående protokoll, ang § 5.10.1 Riksläger, det är Backamo som är bokat, ej 
Tånga Hed som angetts. 
 
§ 6.5 Ekonomisk rapport 
 
På pg kontot 149 643 kr. 
 
Antal medlemmar 320 st 
 
§ 6.6 Skrivelser och mail IN/UT 
 
IN  
SBK info nr 2 
Inbjudan till organisationskonferens från SBK 
Inbjudan till kongressen 2016 från SBK 
SBK information om SBK kärnvärden 
SBK – förfrågan om SDK bildningsår 
 
UT 
Inga utgående skrivelser 
 
§ 6.7 Rapporter 
 
Ingela rapporterade från prova-på-aktiviteten hos Camilla Rönnqvist, Sjöhaga. Det var 
väldigt trevligt och många nya medlemmar var där. 
 
PR/Info 
Tidningen går till tryck om några dagar.  



Trofe-mailen har varit hackad och använd för att skicka spam. Den stängdes ner efter 
upptäckt av detta, det är ändrat till nytt säkert lösenord så nu funkar den mailadressen igen. 
Den var nere ett par dagar, det ska enligt uppgift inte ha påverkat inkommande mail till 
adressen, men vi lägger ändå ut en liten blänkare om att de som ev skickat in resultat mellan 
26-29 november gör det igen. 
 
IPO 
Ingen rapport 
 
RAS/RUS konferens 
Torbjörn rapporterade:  
Ingen egen tid för rasklubbarna på fredagskvällen, endast information från mentalgruppen 
och förslaget på ändrat MT till 2017. Utifrån detta föreslås att SDK skickar en motion till 
kongressen där vi motsätter oss förslaget. Se nya frågor § 6.8 
  
§ 6.8 Nya frågor 
 
6.8.1 HD Index 
SKK är på väg att införa HD-index för ett antal nya raser förutom de 7 raser man redan haft 
det på sedan 2012. Dobermann är inte en av de nya, Avel och hälsa har ställt frågan om det 
är något de ska gå vidare med att försöka få infört för dobermann. Styrelsen beslutar att det 
inte känns aktuellt för tillfället. Anledningen är att för få dobermann föds just nu och då allt för 
ofta med utländska hundar vars index och HD-status inte är tillförlitligt/överförbart?  
 
6.8.2 I regelrevideringen 2017 är det inlagt att mentalbeskrivningar och mentaltester ska 
göras på allmänna platser, såsom t.ex. en öppen idrottsplats, eller i anslutning till en lokal 
brukshundklubb, men inte på privata hemmabanor. UG mental föreslår dock att detta bör 
gälla redan från 2016-01-01. FS diskuterade Utskottet för avel och hälsas framlagda förslag 
att mentalbanor skall placeras på allmän plats (brukshundklubb, idrottsanläggning, 
fritidsområde) från 2016- 01-01. Med anledning av detta beslut kommer styrelsen att skicka 
en skrivelse där vi motsätter oss detta.  
Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till SBK  
 
6.8.3 Uppfödarmöte, Östra LO kan ta på sig att anordna ett uppfödarmöte i januari eller 
februari. Styrelsen beslutar att uppdra åt Östra Lo att arrangera detta. 
 
6.8.4  Årsmöte: Ta med två extra  punkter till årsmötets dagordning gällande dels trofens 
låsningsperiod och dels låsningsperiod för Statuter för IPO RM. Styrelsen beslutar att lägga 
till dessa punkter på dagordningen för årsmötet som kommer att vara på Solna Sundbybergs 
BK, söndagen den 13 mars, kl 13:00. 

§ 6.9 AU beslut 

Inget AU beslut föreligger 

§ 6.10 Övriga frågor 
 
6.10.1 Rikslägret, tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med lägret. 
6.10.2 Rasmonter hundmässan, Eleonor Sjögren är ansvarig och bemanning är klart. 
6.10.3 RAS ska överföras till den nya mallen som SKK har skickat ut.  
6.10.4 Exteriördelen i Lathunden måste läggas till så att statistik kring detta kan tas ut. 
Styrelsen uppdrar åt Madde Dahlgren att ombesörja detta. 
6.10.5 Aktivitetslista: För att få en bättre överblick över pågående och kommande aktiviteter. 
Varje aktivitet ska ha en ansvarig och ett slutdatum. 



 
§ 6.12 Aktivitetslista 
 
Aktivitet  Ansvarig Slutdatum 

Följa upp förslag som inkommer på Facebook Styrelsen  Pågående 

Skriva motion, ang motförslag till ett nytt MT Styrelsen/Torbjörn 15 dec 

Skrivelse till SBK ang Mentalbanor Camilla D Dec 2015  

Tillsätta arbetsgrupp för Rikslägret Styelsen Jan 2016 

RAS uppdatera nya mallen Styelsen Dec 2015  

Lägga till exteriördel i lathunden Madde D ? 

Rekommendation egen väst Melissa Dec 2015 

SKK Dispens äldre tik Melissa Dec 2015 

Uppfödarkonferens jan-feb 2016 Östra Lo Dec 2015  

 
§ 6.11 Avslutning 
 
Nästa möte: Söndagen den 10 januari kl 19:00 
 
Malin tackade för visat intresse och avslutade mötet. 


