
Svenska Dobermannklubben  
Protokoll styrelsemöte Nr.9 

2018-01-16  

Närvaro:  

Thord Byström, Camilla Rönnqvist, Eleonor Sjögren  

Madelene Dahlgren,  Ingela Jacobsson, Maria Drangel från §9.7 

Adjungerad: Lisa Druse 

 

Anmält förhinder: Malin Johansson, Satu Kettunen  

   
§9.1 Mötets öppnande  

Ordförande Thord Byström hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat 

 

§9.2 Dagordning  

Dagordningen godkändes 

 

§9.3 Val av justerare  

Ingela Jacobsson valdes att jämte Ordförande Thord Byström justera dagens protokoll 

 

§9.4 Föregående protokoll 

Genomgicks och lades till handlingarna 

 

§9.5 Ekonomisk rapport  

9.5.1 Postgirot 

Postgirot 197879:-                             Antal medlemmar 290 st Januari 

Fakturor 

# Mässan Montern Stora Stockholm 

# Paar OU Jultidningen 

# Swab test 15 st 

# Hyra hundhallen 

# Sporrong Förtjänstecken 

 

§9.6 Skrivelser/mail IN / UT   

IN   

Verksamhetsstatistik SBK 2017 

Ansökan Holterväst 

Sammanställning samt publicering av stamboken av Christina Persson 

Kennelannonser Tidningen 

UT  



Svar på Verksamhetsstatistiken SBK 2017 

Svar ansökan Holterväst 

Svar Kennelannonser Tidningen  

 

§9.7 Rapporter    

9.7.1 Tidningen 

Tidningen kom ut i tid. Nästa manusstopp för tidningen är 20 Mars 

9.7.1.a Kennelannonser 

Flera fel upptäcktes i kennelannonserna i senaste Tidningen. Dessa kommer vara korrigerade i nästa 

nummer av tidningen. Vi ber om ursäkt för detta! 

9.7.1.b Mer material till tidningen 

Man önskar mer material till tidningen så som egna artiklar, berättelser mm 

 

# Maria Drangel ansluter till telefonkonferensen 

 

9.7.2 Rasmontern Stora Stockholm 

Madelene Dahlgren och Eleonor Sjögren hade hand om klubbens monter. Den var mycket välbesökt 

under helgen och besökarna hade många frågor ang. rasen. Vi vill passa på och Tacka alla som ställde 

upp i montern och självklart till alla fantastiska hundar som fanns med under dagarna två. Stort Tack 

till Tarja Karlström, Susanne Söderlind, Madelene Karlsson, Ulf Bredenberg, Conny Hallberg, Josefine 

Lindberg, Jill Boholm och Tina Johansson 

 

§9.8 Nya Frågor 

9.8.1 IPO VM Laget 

Styrelsen beslutar att tillsätta ett lag till IDC IPO VM 2018 Slovakien. Lag ställningen kommer vid 

nästa styrelsemöte 

9.8.2 Årsmötet 

Arbetet är i full gång med Verksamhetsberättelse mm inför Årsmötet 17 Mars 

9.8.3 Ansökan bidrag till Holter väst från Västa LO:t 

Ansökan om bidrag att köpa in en Holter väst till Västra LO:t avslogs av HS 

Styrelsen beslutade om att köpa in en Holterväst till SDK som hanteras centralt då vi alla är överens 

om att det är en bra sak att klubben kan tillhandahålla en holterväst. Alla LO:n kommer att ha 

möjlighet att låna västen efter behov. Anvisning för lån av väst från SDK kommer att tas fram och 

delges till alla LO:n 

9.8.4 Trofén 

Det har uppstått ett missförstånd kring beräkning och resultat i trofé. Maria Drangel får i uppdrag att 

kontakta trofé ansvarig och lösa detta 

  

§9.9 AU 

Inget att rapportera 

 



§9.10 Utskotten 

9.10.1 Prov / Tävling 

Vi har fått in förslag på Domare och Figuranter från Stockholms LO till Rasmästerskapet 2018 

Lydnad / Bruks utskottet har allt klart 

9.10.2 Avel / Hälsa 

9.10.2.a ZTP 

Klubben skall ha ett ZTP i slutet september. Lisa Druse har fått i uppdrag att ta kontakt med aktuella 

Domare 

9.10.2.b Föreläsning  

Maria Nissilä Andersson och Linda Atmer har försökt få tag på en Genetiker för att anordna en 

föreläsning. Det har varit mycket svårt att hitta någon. Frågan ställs nu om det finns något annat som 

vi vill ha en föreläsning om? Förslag på föreläsningar har kommit in på ex. Fertilitet och HD 

(Höftleder) Madelene Dahlgren får i uppdrag att titta på detta 

9.10.2.c EMBARK 

Alla test har kommit fram och är under bearbetning. Tar minst en månad till innan alla får sina svar. 

Madelene Dahlgren håller stadig kontakt med ansvariga 

9.10.3 Exteriör 

Thord Byström jobbar på nya Raskompendiet och allt är på gång 

Lisa Druse adjungerad i utställningsfrågor 

9.10.4 Utställning 

9.10.4.a Jubileumsutställning Gålö  

Det har gått ut information samt annonser inför klubbens Jubileumsutställning 10 juni vid Gålö 

Har kommit in intresse från Finska Dobermannklubben om ett framtida samarbete som vi ser fram 

emot. Sponsorer sökes stora som små hör av er till Thord Byström 

9.10.4.a Klubbens Utställning 26 augusti 

Lisa Druse får i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns för klubbens utställning 26 augusti 

 

§9.11 Övriga frågor 

9.11.1 Hedersmedlemmar 

Styrelsen har utsett tre stycken Hedersmedlemmar som kommer bli uppmärksammade på klubbens 

Årsmöte 

9.11.2 Rikslägret 

Madelene Dahlgren och Camilla Rönnqvist är i full gång med arbetet kring årets Riksläger. Mer 

information kommer  

 

§9.12 Nästa möte   

Budgetmöte: Tisdag 13 Februari kl.18.00 

Styrelsemöte: Tisdag 27 Februari kl.19.00 

 

§9.13 Avslutning    

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

  

  

Vid protokollet                                                      Justerare                                        Ordförande 



  

  

  

  

Eleonor Sjögren                                                    Ingela Jakobsson                           Thord Byström 

  

  

  

  

   


