
Svenska Dobermannklubben 

Protokoll 
Möte Nr.3 2018-05-15 

Närvarande: Thord Byström, Eva Lindeberg, Eleonor Sjögren,  

Madelene Dahlgren, Maria Drangel, Conny Hallberg 

Anmält förhinder: Malin Johansson, Camilla Rönnqvist 

 
 

§3.1. Mötets öppnande   
Ordförande Thord hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 

 

§3.2. Dagordning   
Fastställdes och godkändes 

 

§3.3. Val av justerare   
Conny Hallberg valdes att justera protokollet jämte ordföranden 

 

§3.4. Föregående protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 

 

§3.5. Ekonomisk rapport   
Plusgiro     226585.16:-                       Antal medlemmar  283st  
Fakturor 

 
# Maria Drangel tillkommer  
 

§3.6. Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  
SBK Info Nr.3 

SBK kongress 2018 

Rasmästerskap IPO 2019 

Stambokföringsavgifter 

Avslag av SBK flytta utställning 

Avräkningsunderlag 

 

UT   
Rasmästerskap IPO 2019 

Förfrågan till Östra om utställningen 

 

§3.7. Utskotten:   



PR / Info 

# Tidningen  

Tidningen är tryckt och bör ha kommit till medlemmarna i början av denna 

vecka. 

# Trofén  

Resultat kommer in och en uppdatering är nyligen publicerad 

  

Prov / Tävling 

# IDC IPO VM Slovakien 

Grattis Madelene Dahlgren med Alexa European K9 Trainingbase till en 13 

plats. Övriga laget visade fina poäng i lydnad och skydd. Grymt jobbat! Alla 

kämpade väl under varma förhållanden. Stort tack till vår lagledare Tommy 

Andersson för all support 

Ett större reportage kommer senare i tidningen 

 

Utställning  

# Jubileumsutställningen, sponsorer  

Lisa sätter ihop en facebook grupp inför jubileet 

Styrelsen maila ut till medlemmar om någon kan hjälpa till  

# Förtjänsttecken kommer delas ut från SDK på Jubileumsutställningen 

Exteriör 

# Pågår arbete 

 

Avel /Hälsa 

# Ny ansvarig för Lathunden 

Gå ut med en förfrågan om någon är intresserad. Måste ha en god datavana 

och en PC för att jobba med programmet. Måste ha erfarenhet av avel, SKK, 

förkortningar mm. Maria Drangel mailar några potentiella personer 

 

§3.8. Rikslägret 

# Madelene har sammanställt alla anmälda till Rikslägret till 11st på IPO,  

10st på Lydnad, 4st på Nosework och Ingen anmäld på Rally ännu.  
 

§3.9. Nya frågor   

# Månads Avgift på Tidningen 

Lisa Druse har själv betalat 297:-/mån för att få ett visst format på tidningen i 



IN Design. Styrelsen beslutar att skall Lisa få kompensation för kostnaden 

# Webbinarium GDPR 

Conny och Maria deltog på webbinariumet. Maria mailar ut en checklista. 

Personuppgifter får man bara lagra om man har ett avtal eller samtycke 

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Conny Hallberg 

och Maria Drangel 

# Ny redaktör till tidningen 

En intresseanmälan har inkommit till Redaktörsposten 

Styrelsen beslutar att tillfråga personen som en ytterligare redaktör till 

tidningen. Maria Drangel hör av sig till personen med information och 

styrelsen beslut 

 

 

§3.10. Övriga frågor 

# Utställningen Östra  

SBK beslutade att vi inte får flytta utställnings plats. Östra fick förfrågan och 

ville arrangera utställningen men har ingen möjlighet att arrangera den i 

Stockholms LO. Går ut med en förfrågan till medlemmar via facebook om det 

finns någon som vill hjälpa till med arrangemanget 

# Uppfödarkonferensen 

Linda och Maria avelsutskottet ang konferensen inbjudan. Konferensen är 

öppen för alla uppfödare och avelsintresserade  

De håller på att sätta ihop flera punkter som skall tas upp på konferensen. 

Komma med förslag om fler punkter att ta upp maila då Madelene Dahlgren 

 

§3.10. Nästa möte   

Tisdag 19 Juni kl.19.00 

 

§3.11. Avslutning    

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

avslutat 

 

 

  

 
 

 



 


