
Svenska Dobermannklubben 

 

Protokoll Nr.10 2018-02-27 

Närvarande:   
Thord Byström   Satu Ketteunen   
Camilla Rönnqvist   Eleonor Sjögren   
Madelene Dahlgren Maria Drangel 
Ingela Jacobsson  
Ej anmält förhinder: Malin Johansson 
Adjungerad: Lisa Druse 

 
§10.1. Mötets öppnande   
 Ordförande Thord hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
§10.2. Dagordning   
 Fastställdes och godkändes 
 
 
§10.3. Val av justerare   
Camilla Rönnqvist valdes att justera protokollet 
 
 
§10.4. Föregående protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§10.5. Ekonomisk rapport   

Plusgiro  206547:-                          Antal medlemmar 289 st  

Hanterade in/ut fakturor: 

Fakturor 

IDC Avgift 2018 

Kennelannonser 

 

§10.6. Skrivelser/mail IN / UT  

 

IN  

Erbjudande om rasklubbsannons 

Lagledare IPO VM 2018 

SBK info nr 1 

Kallelse till SBK kongress 2018 

Förfrågan från Västra LO ang holterväst 

Diskussionsärende från Västra Lo till årsmötet 

Valberedningen 

Rasmästerskap IPO 2019 

UT   

Diskussionsärende från Västra Lo till årsmötet 

Valberedningen 

 

 

 



§10.7. Rapporter:   

PR / Info 

Tidningen  

Lisa Druse jobbar på med tidningen och deadline för att skicka in reportage mm är 20 Mars 

 

Prov / Tävling 

Fått förfrågan från Mellansvenska LO:t att arrangera Rasmästerskapet i IPO 2019 

Mellansvenska står på tur som arrangör 2019 varför inget beslut behöver tas. Eleonor Sjögren meddelar 

Mellansvenska om att det är deras tur att arrangera enligt fastställd turordning. 

Utställning  

# Jubileumsutställningen, sponsorer  

Arbetet fortskrider inför Jubileumsutställningen 9-10 juni på Gålö. De förbokade stugorna är alla uppbokade. Vi 

letar fortfarande sponsorer till arrangemanget och det är fritt fram att komma med förslag eller att bidra själv. 

Exteriör 

# Raskompendium  

Raskompendiet har påbörjats av Thord och det kommer att skickas frågor till exteriörbeskrivare inom kort. 

Exteriörbeskrivare konferens 28 april Södertälje BK   

Avel /Hälsa 

# Redovisning DNA test 

Flera har fått svar på sina test. En Facebook grupp finns där Madelene Dahlgren lagt upp hur man skall gör med 

sina resultat. Det kommer göras en lista över hundar som testats och deras resultat som alla kommer kunna 

titta på. Detta kommer senare läggas upp på klubbens hemsida när alla testresultat erhållits. 

§10.8. Årsmöteshandlingar 

Genomgång av vad som fattas och skall korrigeras. Fattas fortfarande några verksamhetsberättelser och mål 

från LO:na. 

Klubben kommer bjuda på kaffe och smörgåstårta under årsmötet. 

 

§10.9. Nya frågor   

# ZTP 15-16 september  

Domare klart till 15/9 Armin Hoppe, PM i tidning och på hemsida. Ansökan skickad till Dobermann Verein 

# VM laget IDC IPO VM 2018 

Styrelsen beslutar att anmäla IDC IPO VM laget enligt följande 

Nilla Bengtsson & Cape Secure Angels Kiss 

Madelene Dahlgren & Alexa European K9 Training Base 

Arja Andersson & Red Label´s Over All Onja 

Eleonor Sjögren & Mea Von der Burgstätte 

Reserv:  

Eleonor Sjögren & Faiella Iz Korolevstav D'Allba 

 

# Lagledare IDC IPO VM 2018 

Styrelsen hade fått in förslag på lagledare Tommy Andersson och Fredrik Wennbom. 

Styrelsen vägde ”för och emot” kring valet av lagledare. 

Madelene Dahlgren och Eleonor Sjögren deltog inte i beslutet 

Styrelsen beslutar att välja Tommy Andersson som lagledare med motiveringen att han har mångårig 

erfarenhet av många VM-tävlingar sedan tidigare, han är insatt i rasen och är medlem vilket är ett krav enligt 

statuterna. 

 



 

# Årsmöte styrelsens förslag om mötessekreterare 

Styrelsen beslutar att välja sittande sekreterare är mötessekreterare. 

# Diskussionsärende från Västra Lo till årsmöte 

Styrelsen beslutar att hänskjuta diskussionsärendet till ett medlemsmöte. Ärendet finns som bilaga 1. 

# Rasklubbsannons SBK 

Styrelsen beslutar att titta på erbjudandet. Lisa Druse ringer SBK för mer info 

# Hedersmedlemmar 

Styrelsen beslutar att föreslå 4 hedersmedlemmar till årsmötet. 

 

10. Övriga frågor  

# Organisationskonferensen 

Thord Byström har varit på konferensen och kommer att göra en sammanställning som senare kommer att 

publiceras på hemsidan 

# Priser Trofén  

Camilla Rönnqvist ordnar med priser till Trofé vinnare 

# Beslut om förslag till Hedersledamöter 

Klubben hade sökt förtjänsttecken för 4 stycken medlemmar i klubben och dessa har kommit. Delas ut på 

Årsmötet 

# Rikslägret  

Lägret kommer delas upp på två lite mindre läger. Ett IPO läger vecka 28 och Nosework/Rallylydnad/Lydnad 

vecka 31. Mer information och inbjudan kommer publiceras på hemsidan inom kort. 

11. Nästa möte   

Årsmötet lördag 17 Mars kl.13.00 Södertälje BK 

 

12. Avslutning    

Ordförande Thord Byström tackade alla närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 



Inkommande skrivelse från Västra LO 

 

On February 23, 2018 at 11:23 PM Central European Standard Time,  ordforande@sdkvastralo.se 

wrote: 

 

Hej! 

 

SDK Västra LO hade årsmöte i lördags (17/2). Under punkten övriga frågor diskuterade vi Svensk 

Dobermannvinnare IPO som vi arrangerade 14-15 oktober 2017. Vi vill skicka med våra tankar till HS 

årsmöte. 

 

När vi ansökte om vilka figuranter vi ville skulle tjänstgöra på provet hade HS många åsikter och vi fick 

skicka flera förslag innan vi kom överens, ändå kom ingen från HS till provet, varken som tävlande 

eller som representant från HS. Varför blev det så? 

 

Föregående årsmöte, 2017, röstade för en motion som innebar att endast segraren på SDV IPO skulle 

direktkvalificera sig till IDC IPO VM under förutsättning att IDCs krav var uppfyllda. Förut gällde detta 

placering 1-3 på SDV IPO. Motionen trädde i kraft omedelbart. På SDV IPO 2016 var tre av deltagarna 

ekipage som sedan deltog på IDC IPO VM. På SDV IPO 2017 är det endast ett deltagande ekipage 

som kommer att delta på VM. I våra ögon sänker detta statusen på rasmästerskapet. Är det verkligen 

bra? 

 

I Tyskland tas hela VM-laget ut på en kvaltävling. Förra året blev det två kvaltävlingar, men normalt 

sett brukar det bara vara en. Tyskland är ett land som ofta har mycket framträdande placeringar på 

IDC IPO VM. Är inte detta något för Sverige att sträva efter? 

 

Sist, men kanske viktigast. Vi upplevde att det kom många i publiken som var nyfikna på hundrasen 

dobermann och längtade efter att se dem "in action". Totalt antal deltagande dobermann var: 1, BH-

prov, 1 BS1, 1 BSL2, 1 IPO2 och 6 IPO3. Vi är övertygade om att deltagarantalet hade varit högre om 

hela laget togs ut på tävlingen. Tänk vilken reklam det vore för vår ras om 15-20 ekipage deltog! Hur 

kan vi höja statusen hos rasmästerskapet igen?  

 

Vi hade sponsorer som såg till att prisborden var välfyllda. Vi hade rutinerade och välrenommerade 

domare och figuranter. Vi hade en rutinerad och ytterst kompetent provledare. Vi hade gott om 

spårmarker. Arrangemanget annonserades ut i mycket god tid i väldigt många kanaler. Så det måste 

vara något annat som gör att det inte blir fler anmälda. Frågan är vad? 

 

Som kuriosa kan nämnas att våra domare skänkte arvode och reseersättning till SDK Västra LO för att 

genomföra en rolig aktivitet i distriktet. Om hela laget hade tagits ut på rasmästerskapet hade de 

skänkt pengarna till Dobermannklubben centralt istället.  

 

Bästa hälsningar 

SDK Västra LO, genom ordförande Nilla Bengtsson  

 


