
 
 

                      Protokoll fört vid styrelsemöte 
Svenska Dobermannklubben 
 2012-06-17 

 
Närvaro: 
Malin Johansson  Maria Drangel  
Ingela Johansson Madelene Dahlgren   
Camilla Rönnqvist Camilla Dahlgren 
 Elaine Holappa 
Anmält förhinder: Torbjörn Eriksson 
 
§4.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna 
 
§4.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§4.3 Val av justerare   
Elaine Holappa 
 
§4.4 Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna  
 
§4.5 Ekonomisk rapport 
387 medlemmar.  
PG: 161937 SEK  
 
§4.6 Skrivelser  
IN 
SBK/Info till uppfödare 
UT 
Lon remiss målstyrningsdokument 
 
§4.7 Rapporter 
4.7.1 IPO VM 2012 
 Årets IPO VM var ett bra arrangemang i Ungern, Sverige tog en hedrande lagbrons medalj.  
 
4.7.2 Rikslägret 
Glädjande många är anmälda till Rikslägret, i dagsläget 33 anmälda varav 19 IPO, 8 bruks, 7 lydnad!  
 
4.7.3 Avel & Hälsa 
Ansökan till SKK’s forskningsfond gällande DCM är färdigställd och kommer att skickas till SKK 30 
juni.  Kontakt med SBK/SKK samt Jens Häggström har funnits under ansökans framtagande. 
Arbete med RAS är påbörjat, ansvariga inom Hälsa, mentalitet och exteriör är utsedda. Dessa 
personer får själva tillsätta sina egna arbetsgrupper. Uppfödarekonferens kommer att bokas i slutet 
på november efter svar från Jens Häggström och Kydingeholm om tillgänglighet. 
 
4.7.4 Figurant auktorisation 
Jakob Halttunen auktoriserades som IPO figurant i Södertälje 2012-10-06 



§4.8 Nya Frågor 
4.8.1. medlemsmöte 
Beslutas att hållas den 27/7 kl 18.00 på Backamo. Separat kallelse går ut till medlemmar via Medlem 
Online samt per post till de som inte uppdaterat sina uppgifter med mail. 
 
4.8.2 Målstyrning SDK 
Beslut att uppdatering av valpkullsinfon skall göras på hemsidan. Skillnaden mellan krav och 
rekommendationer skall framgå, samt tydligheten att valpkullinformationen är öppen för alla kullar 
som uppfyller registreringskrav. 
 
4.8.3 Rabatterat valpmedlemskap 
HS beslutar att rabatterat valp medlemsskap i SDK via uppfödare skall införas. 
 
För att erbjuda valpköpare ett rabatterat medlemskap i SDK det första året som ny medlem krävs 
följande: 
100 SEK/valpköpare 
-Uppfödaren ska ha dokumenterat medlemskap i SDK.  
-Uppfödaren ska bedriva sin uppfödning i Sverige.  
-Uppfödaren skall ha annonserat sin valpkull på SDK’s valphänvisning. 
-Kullen skall vara svenskfödd. 
-Uppfödaren ansvarar för att betala medlemskapet samt att tillsända medlemsansvarig uppgifter om 
den nya medlemmen. 
     
4.8.4 Dobermann Cup 
HS beslutar att arrangera en lagtävling i B & C arbete som kallas Dobermann Cup.  Camilla Rönnqvist 
är huvudansvarig för framtagande av statuter samt planering. 
 
4.8.5 Periodiskt utskick 
HS beslutar att skicka ut ett utskick till alla medlemmar via mail och post innehållande info om RM, 
Rikslägret, Dobermann Cup, medlemsmötet. 
 
4.8.6 Arbete med RAS 
HS beslutar att tillsätta följande ansvariga: 
Avel & Hälsa-Barbro Kamleitner/Madelene Dahlgren 
Exteriör-Camilla Rönnqvist 
Mentalitet-Torbjörn Erikssom 
 
 
4.9 VU Beslut 
INGA 
 
4.9  Övriga frågor 
3.9.2 Möten 
Möten var 6:e vecka. Dessa bokas och publiceras på hemsidan. 
Nästa möte 26/7 19.00 
 
§3.10 Avslutning 
Malin Johansson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Sekreterare   ordförande  justerare 


