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§2.1 Öppnande
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2.2 Dagordning
Dagordningen godkändes och 2 punkter lades till under övriga frågor.
§2.3 Val av justerare
Ingela Jacobsson väljs att justera protokollet.
§2.4 Föregående protokoll
Protokoll från föregående medlemsmöte på Backamo lästes upp och lades till handlingarna.
§2.5 Ekonomisk rapport
Det ekonomiska resultatet redovisades tom oktober månad, klubbens ekonomi är stabil.
§2.6 Rapporter:
a) Information om det nya MT gavs medlemsmötet, 2017 kommer att innebära att man anmäler till MT som vanligt
enligt det befintliga MT. Det nya MT kommer att ha en testperiod under 2017 på 5-6 platser i landet, där syftet är
att samla in mer data för utvärdering av det nya förslaget gällande MT. Distrikt/lokalklubbar/rasklubbar har
möjlighet att lämna intresse för att arrangera dessa. SDK har inte anmält intresse.
b) Rikslägret 2017 planeras att arrangeras v27 på Backamo. Instruktörer till bruks och lydnad är klara samt en IPOgrupp planeras och figurant är tillfrågad.
c) IPO regelrevideringen, information om hur revideringen skall gå till gavs. Remiss kommentarer skall senast den
31/12 tillsändas Camilla Dahlgren som sammanställer och skickar till SBK. Mötet samlade åsikter och förslag
enligt bilaga.
§ 2.7 Övriga frågor
a) SDK vision 2020, klubbens framtid diskuterades med avseende på hur vi kan få klubben och rasen att utvecklas
och därigenom locka fler medlemmar och hundägare till rasen. Samtliga deltagare på mötet prioriterade 3 viktiga
områden som önskades av klubben, eller föreslogs klubben att arbeta med enligt bilaga.
b) Arbete i utskotten, medlemsmötet diskuterade behovet av aktiva medlemmar, stort som smått, i de olika
utskotten Prov&Tävling, Avel& Hälsa samt Exteriör. I dagsläget finns inga aktiva utskott inom SDK som utvecklar
och kvalitetsäkrar dobermann rasen genom arbete i utskotten vilket behövs.
c) Valberedningen presenterade sig genom Tommy Andersson som berättade om arbete i styrelsen samt
uppmanade medlemmarna att komma med förslag på styrelsemedlemmar till 2017.
d) Screening protokoll som erhållits via Holtertest med egen väst, medlemmarna önskar att dessa protokoll som är
utfärdade av SDK godkända screening veterinärer läggs ut på hemsidan. HS har mottagit frågan och arbetar med
publicering.
e) Monter 2017, mötet föreslog att Eleonor Sjögren ansvarar för monter på Stora Stockholm och tillser att anmälan
och monter inkl bemanning finns 2017.
§ 2.8 Avslutning
Camilla Rönnqvist tackade alla och avslutade mötet.
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