Protokoll styrelsemöte
2013-11-25
Närvarande
Malin Johansson
Ingela Jacobsson
Anmält förhinder:

Camilla Rönnqvist
Anders Dahlgren
Maria Drangel

Torbjörn Eriksson
Camilla Dahlgren
Elaine Holappa

§7.1 Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§7.2 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§7.3 Val av justerare
Torbjörn Eriksson valdes att justera protokollet.
§7.4 Föregående protokoll
Behandlas på nästa möte.
§7.5 Ekonomisk rapport
91050 SEK postgiro
379 st medlemmar
Resultatrapport och balansrapport genomgången för halvåret 2013.
Underlag och ev justering begärs in gällande RAS/RUS konferensen i Västerås, IPORM i
Örebro. Malin Johansson inhämtar denna information.
§7.6 Skrivelser
IN
Norska Dobermannklubben gällande gemensamt ZTP 2014.
Camilla R svarar att SDK gärna deltar på ett sådant arrangemang men inte har möjlighet att
platsarrangera under 2014.
SBK gällande Organisationskonferensen
UT
§7.7 Rapporter
Avel och Hälsa har sammanställt rapport från mötet med SKK, publicerad på hemsidan.
SDK har beviljats ekonomiskt stöd för obducering av avelsdjur map DCM.
Möte med Sthlms LO
Möte har hållits mellan HS och styrelsemedlemmar i Sthlms LO gällande genomförandet av
MT den 17 nov, vilket genomfördes trots styrelsebeslut på att detta skulle ställas in. Sthlms
LO är överens om att samarbetet inom LO’t skall förbättras.
IPOVM 2015
Möte bokat den 27/12 för att sätta organisation och preliminär budget för 2014.

§7.8 Nya frågor
7.8.1 Organisationskonferens 2014
HS beslutar att Malin Johansson deltar för SDKs räkning.
7.8.2 Utdelning av förtjänsttecken SDK,
HS beslutar att avvakta med att beställa nya tecken. Anders Dahlgren är ansvarig för att ta
fram förtjänst tecken till 2015 för utdelning på IDC IPO VM.
7.8.3 Priser trofen
HS beslutar att Camilla Dahlgren ombesörjer priser till årsmötet för trofen inom ramen för
budget. Malin Johansson tar fram förslag på statuter för placering och priser.
7.8.4 Central registrering av DCM screening resultat
Inget beslut kan tas då flertalet frågor finns obesvarade.
Frågor sammanställs från HS senast den 1/12 via Anders Dahlgren till Jens H’s föreläsning
den 7 dec. Melissa Carlsson bjuds in till möte med HS innan nästa styrelsemöte då
inriktningsbeslut skall tas gällande central registrering.
7.8.5 Budget/ekonomi IPORM i samarbete med Södra LO
HS förslår Södra LO att budget och ekonomiskt ansvar för IPO RM är HS ansvar.
7.8.6 Styrelsens bifall till handlingsplan från LO konferens
Enligt mailbeslut, tas till protokollet vid nästa möte.
7.9 AU beslut
Inga AU beslut fanns.
§ 7.10 Övriga frågor
7.10.2 SDK stadgar
Felaktig information har gått ut till LO’n gällande stadgar för SDK.
Nya stadgar kommer att skickas ut till LO’na från SBK.
SDK har stadgar för rasklubb med en nivå.
§7.11 Avslutning
Malin Johansson tackade alla för deras medverkan. Nästa möte är den 12 januari.
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