
Protokoll styrelsemöte  
2013-08-13 

Närvaro:  
Camilla Rönnqvist 
Ingela Jacobsson 
Malin Johansson  
Anders Dahlgren 
Maria Drangel 
Elaine Holappa från § 5:6 
 
Förhinder: 
Torbjörn Eriksson 
Camilla Dahlgren 

 

§ 5.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna.. 
 
§ 5.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§ 4.3 Val av justerare 
Maria Drangel valdes att justera protokollet. 
 
§ 5.4 Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 5.5 Ekonomisk rapport 
PG 122909 sek  
Antal medlemmar 370 st 
 
§ 5.6 Skrivelser  
IN 
Jeanett Lemmeke- gällande SDV titlar 2013 
Anna-Lotta Eng- gällande diskussion på FB sida 
SBK- inbjudan till utsällningsansvarig 
SKK-utbildning i föreningsteknik 
UT 
Malin Johansson skickar svar från HS till Jeanette Lemmeke gällande SDV titlar. 
Camilla Rönnqvist skickar svar till Anna-Lotta Eng gällande FB diskussion. 
Inbjudan till utbildning för utställningsansvarig skickas ut till LO’n. 
 
§ 5.7 Rapporter 
 
5.7.1 Uskott 
 
Avel & Hälsa: Förbereder frågeställningar inför mötet med SKK 4 september. Möte bokat 17 
augusti med representanter från HS för att gå igenom dessa. Minna Westerholm har lämnat 
utskottet. 
 
Mentalitet: Tillgång till lathunden finns ej ännu. Inventering av funktionärer i rasklubben skall 
påbörjas i LO’na. 
 
Utställning: Färdigställt förslag på statuter till SDV titlar som gicks igenom på 
medlemsmötet. Senast den 30 september skall slutligt förslag publiceras på hemsidan för 
medlemmars feedback fram till nästa medlemsmöte då det skall tas beslut om SDV 
statuter.Catrin Westin har lämnat utskottet 
 



PR&INFO: Manusstopp för nr 3 av tidningen är 20 augusti. Kontakt tagen om vidare 
samarbete med tryckeriet i Estland är gjort inför nr 3. Redaktören meddelar att positiva 
kommentarer om tidningen kommit, och ingen kommentar om byte av tryckeri har 
framkommit. Trofen är i full gång och uppdateras kontinuerligt. Hemsidan, inget speciellt att 
rapportera, betalning av domännamn och webhotell har gjorts. 
Bruks: ingen rapport 
IPO: Ingen rapport 
 
5.7.2 Riksläger/ZTP 2013 
Mkt positiv feedback har kommit på genomförandet och platsen Tånga Hed, prel. Bokning 
gjord 2014 v 30 Tånga Hed. 
 
5.7.3 Rasmonter Bruks SM 23-25 aug 
SDK har rasmonter lör-sön. Camilla R har ansvaret för montern. 
 
§5.8 Nya frågor 
 
5.8.1 Medlemsmöte 
HS beslutar att hålla ett medlemsmöte den 10 nov kl. 13.00 på Strängnäs BK 
 
5.8.2 LO konferens 
HS beslutar att hålla LO konferens den 9-10 nov på Strängnäs BK. Även utskotten skall 
bjudas in att delta. 
 
5.8.3 SDV och RM 2014 
Utställning är redan sökt 7 juni, plats önskas bytas från Täby till Södertälje. HS beslutar att 
ansöka om lydnad fredag den 6 juni i Södertälje. 
Bruks (spår) söks till den 8 juni i Södertälje. 
HS beslutar att anordna SDV 2014 utställning, bruks och lydnad i SDK HS regi, på så vis 
kan vi ha ett samlat RM som önskat även 2014 samt att IPO RM förslagsvis kan hållas 
tillsammans med Skånespecialen 10-11 augusti, där slutligt besked av Pontus Nilsson/Södra 
LO inväntas. Inga andra förslag har inkommit från LO’n. 
 
5.8.4 SDV titlar 2013 
Vinnartitlar att delas ut för Svensk Vinnarutställning Dobermann skall vara följande för år 
2013. 
 
Svensk Dobermannvinnare Junior hane/tik 

Hollywood Hills v Nobel Line/ J’adore Gucci v Nobel Line 
 
Svensk Dobermannvinnare Unghund hane/tik 

Jean Dark Rare Gold / Dobia’co Galaczy 
 
Svensk Dobermannvinnare hane/tik 

Mezzrows Mythos / J’adore Gucci v Nobel Line 
 
Svensk Dobermannvinnare Veteran hane/tik 

Jean dark Grabazzi / Smart Wood Hills Jar-Ptitsa 
 
Svensk Dobermannvinnare Uppfödargrupp 

Kennel Jean Dark 
 
Svensk Dobermannvinnare Avelsgrupp 

Beckers Mystique v Nobel Line 



 

§5.9 AU beslut- inga beslut förelåg 

§ 5.10 Övriga frågor 
 
5.10.1 Möte SKK 4 sep 
HS får inkomma med synpunkter/frågor/diskussionsunderlag till Camilla R som deltar på 
förmöte 17 augusti tillsammans med Avel & Hälsa. 
 
5.10.2 Viktiga datum 
Lista publiceras på hemsidan som kan uppdateras eftersom. 
 
5.10.3 Kennel annonser på hemsidan 
Kostnaden är 200 SEK per år.  
From 2014 skall alla uppfödare som önskar ha sin annons kvar på hemsidan betala innan 
den 30 juni varje år med start 2014. Info läggs ut på hemsidan samt påminnelse görs. 
 
5.10.4 SDK’s FB sida 
Diskussion utifrån medlemsmötets feedback.  
HS behåller FB sidan som den är, dvs stängd. Detta för att det kommer bli ett alldeles för 
stort jobb att hålla ordning på sidans syfte och kontrollera att inte valpar och annat 
annonseras. En medlemskontroll kan göras i det fall gruppen är öppen, men kräver för 
mycket administration för att i en öppen grupp bifalla medlemskap. Medlemskap krävs ej för 
att vara med i gruppen, alla tillåts vara med, men uppenbara pseudonymer ignoreras. Vi 
skall fortsätta att göra reklam för vår FB sida i tidning och på hemsida. 
 
5.10.7 Tidningen 
Maria skickar vår tidning till de samarbetande djursjukhusen där kardiologerna arbetar som 
PR för vår ras. 
 
§4.11 Avslutning 
 
Malin Johansson tackar för visat intresse. Nästa möte bokas till 13/10 kl 19.30 


