
Protokoll styrelsemöte  
2014-12-14 
TC 19-21 

 
Närvarande: Malin Johansson, Camilla Rönnqvist, Torbjörn Eriksson, Camilla Dahlgren, 
Ingela Jacobsson och Maria Drangel from 7.7.1 
 
Anmält förhinder: Annelie Brodd och Sofia Norlin 
 
§7.1 Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§7.2 Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§7.3 Val av justerare 
Ingela Jacobsson valdes att justera protokollet. 
 
§7.4 Föregående protokoll 
Protokoll från 20140903 och 20141102 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§7.5 Ekonomisk rapport 
 
PG & kassa 167 707SEK varav: 
 
DCM fond 17 000SEK 
Obduktionsfond 25 000SEK 
 
Antal medlemmar 
356 st 
 
§7.6 Skrivelser och mail IN/UT 
IN  
SBK MH/MT konferens 
Catrin L Westin 
Jenny Johansson 
 
UT 
Svar till Jenny Johansson från ARK (delvis även publicerat i tidningen) 
 
§7.7 Rapporter 
7.7.1 Rapporter från utskotten: 
WEB/PR/Info är välfungerande, tidningen kom i tid innan jul. 
 
Diskussion gällande arbetet i utskotten. 
Avel & Hälsa jobbar med enbart DCM frågan där Melissa Carlsson driver arbetet framåt. HS 
föreslår Avel & Hälsa att låta DCM vara ett eget ben som arbetsgrupp. Utskottet som helhet 
skall omfatta Avel & Hälsa exkluderat DCM. Fler personer behöver tillsättas till detta utskott. 
Avelskonferens behöver planeras för 2015 där temat bör vara alla delar i Avel & Hälsa/RAS 
då DCM frågan är väl befäst inom SDK. 
 
IPO kommitten: se IPO VM 
 
7.7.2 Rapport från IDC VM: 
Svar väntas från Burlövs kommun om arena under v 51. 



  
 
§7.8  Nya frågor 
7.8.1 Årsmöte 2015 
Årsmötet kommer att hållas i Västra LO, Göteborgs Brukshundklubb. En motion har 
inkommit till HS. 
 
7.8.2 Ansökan från domare om utökning på dobermann 
HS beslutar att be om mer information gällande utökning av rasregister för Cathrin L Westin 
innan tillstyrkan från rasklubben, främst gällande raser som söks utöver dobermann i Grupp 
2 (bruksraser) 
 
7.8.3 Rasannons Hundsport 
HS beslutar att fortsätta annonsera med rasannons i Hundsport. Malin Johansson kontaktar 
Hundsport. 
 
7.8.4 Canvas tapet 
HS diskuterade förslag från Västra LO att trycka upp en canvas tapet som HS kunde 
bekosta en del av. HS beslutar att inte bekosta en sådan just nu, då prioritet kommer att 
ligga på att hålla budget för IPOVM 2015. Däremot stödjer HS förslaget som sådant och 
uppmuntrar alla LO’n med ekonomi att ta fram PR artiklar som kan återanvändas för 
återkommande arrangemang 

§7.9 AU beslut 

Fanns inga 

§ 7.10 Övriga frågor 
7.10.1 Gällande HS beslut budgetunderlag till IPO VM 2015. 
Budgetförslag för IPOVM skall finnas framme till nästa HS möte för att tillstyrkas av HS. 
7.10.4 Trofen 
Sammanställs för 2014 av HS och lämnas sedan över till ny ansvarig. 
7.10.5 MH/MT konferens 18-19 januari, SDK har möjlighet att sända 1 deltagare utöver 
Torbjörn Eriksson som deltar för utskottet/SBK. 
7.10.6 Organisationskonferensen  
Camilla Rönnqvist & Malin Johansson deltar från SDK. 
 
 
§7.11 Avslutning 
Malin Johansson tackade alla för ett bra möte.  
Nästa möte bokat till den 25 januari 2015 kl 19.00 
 
 
Malin Johansson Camilla Rönnqvist Ingela Jacobsson 
 


