Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-01-15 Svenska Dobermannklubben
Närvaro:
Malin Johansson
Camilla Dahlgren
Torbjörn Eriksson

Ingela Jacobsson
Camilla Rönnqvist
Maria Drangel

Lennart Eriksson

Anmält förhinder: Madelene Dahlgren
§ 1.1
Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna.
§ 1.2
Dagordning
Dagordningen godkändes.
§1.3
Val av Justerare
Maria Drangel valdes jämte ordförande och sekreterare att justera protokollet.
§ 1.4
Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte 111125 godkändes.
§ 1.5
Ekonomisk Rapport
Postgiro 107764 kr
Kassan 940 kr
Antal betalande medlemmar 373 st
§1.6
Skrivelser/mail
IN
SDK Västra LO- exteriörbeskrivarutbildning
Nilla Tuvesson
Marie Wiklund förslag exteriörbeskrivarkonferens
SBK exteriörbeskrivarutbildning
UT
Påminnelse LO och kommittér att sända in verksamhetsplan 2011
SBK gällande utbildning exetriörbeskrivare
Sthlm LO
§ 1.7
Rapporter
§1.7.1
Riksläger 2012 arbete pågår, och flera deltagare har redan anmält sig!
§1.7.2
ZTP 2012 ansökan, domare
Ansökan är skickad till DV och domare tillfrågade av ARK.
§1.7.3
RAS profil arbetsgrupp

Torbjörn Eriksson och Lorentz Ogebjer har startat upp ett förarbete som skall tas vidare via en större
arbetsgrupp när underlag finns att tillgå.
§ 1.8
Nya Frågor
§1.8.1
Motioner till årsmötet
Styrelsen beslutade om inkomna motioner. Dessa redovisas i sin helhet som bilaga till årsmöteshandlingarna.
§1.8.2
Tryckeri för tidningen enligt offert och förslag
Styrelsen beslutar att ge redaktionskommittén i uppgift att samla in offerter och underlag tillsammans med en
rekommendation till HS.
§ 1.9
Övriga frågor
§ 1.9.1
Utställningar 2012
STHLMs LO utställningar 2012. HS har tagit kontakt med SBK med önskan om att flytta den officiella
utställningen enligt uppgifter från STHLM LO. SBK nekade till att flytta utställningen då det saknades
synnerligen synnerliga skäl.
Fortsatta diskussioner pågår gällande arrangemanget den 17 mars.
§ 1.9.2
Avtal med foderleverantör.
Styrelsen har tagit ställning till förslag på avtal. Styrelsen avser att teckna ett avtal med foderleverantören
Eukanuba. Information kommer att tillsändas Lo’n och kommittér.
§ 1.9.3
Årsmöte, plan/budget/årsmötesord,. mm
Plats och tid: Örebro BK kl 12.00
Lennart inkommer med budget till HS. Förslag till valberedningen att Lennart Eriksson väljs till
årsmötesordförande.
§1.9.4
Hemsidan
Styrelsen uppmanar webredaktionen att utforma hemsidan med tonvikt på reklam för vår ras.
Valpkullsinformationen skall även den promotas mer och resultat från årets tävlingar och utställningar
publiceras fortlöpande via registerkommittén.
Avslutning
§ 1.10
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Ordförande
Malin Johansson

Justerare
Maria Drangel

