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§ 2. Mötets öppnande  
Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska dobermannklubbens medlemsmöte. 
 
§ 2.1 Fastställande av röstlängd  
Röstlängden fastställdes till 31 röstberättigade medlemmar. 
 
§ 2.3 Val av mötesordförande 
Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av medlemsmötet. 
 
§2.4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen anmälde Madelene Dahlgren som protokollförare. 
 
§2.5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.  
Siw Ivarsson och Bennie Ohlin valdes att justera protokollet. 
 
§2.6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i rasklubbsstadgar. 
Fanns inga 
 
§2.7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  
Medlemsmötet fastställde att medlemsmötet varit stadgeenligt utlyst 
 
§ 2.8 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor  
 
§2.9 Föregående protokoll 
Protokoll från föregående medlemsmöte lades till handlingarna. 
 
§2.10 Ekonomisk rapport 
Det ekonomiska resultatet redovisades tom Maj månad, klubbens ekonomi är stabil. Antal medlemmar 292st. 
 
§2.11 Rapporter: 
a) HD gruppen och deras arbete presenterades. Efter att det på årsmötet inkommit ett förslag till SDK från uppfödare 

att man ville ha möjlighet att använda hundar med HD C i avel, beslutade styrelsen att bilda en grupp som tar fram 
information gällande detta. Frågeställningarna gäller; 
Index eller lätta upp avelsprogrammet för HD till nivå 2.  
Avläsning: Skillnader mellan avläsningen av röntgen plåtar i bla Tyskland gentemot Sverige. Hundar som blivit 
röntgad C i Sverige blir ibland friade i Tyskland.  
Vidare information om kommer att läggas ut på SDK’s hemsida. 
I gruppen ingår Madelene Dahlgren Camilla Dahlgren Nilla Bengtsson Minna Westerholm Malin Johansson Marie 
Wiklund Jeanett Lemmeke. 
 

b)  Utskott inom SDK, flertalet medlemmar har visat intresse för att delta i utskotten. På medlemsmötet presenterades 
Lydnad & Bruksutskottet som fått rejäl förstärkning samt utskottet för Avel & Hälsa numera har en kontaktperson 
för avelsfrågor. Kontakt uppgifter kommer att publiceras på hemsidan.  

 
§2.12 Nya frågor 
 
a) Revidering av trofen, medlemsmötet beslutade följande: 

Att bifalla förslaget om placeringspoäng för övriga grenar på rasmästerskapen enligt förslag. 
Att ej bifalla förslaget om titeln Årest bästa tävlingshund i Trofen. 
Att ej bifalla förslaget om att trofen skall uppdateras 2 ggr i månaden (tidigare HS beslut så skall uppdateringen ske 
minst kvartalsvis) 
Att bifalla förslaget om startpoäng på SBK tävlingar 
Att bifalla förslaget om att införa tävlingen Årets Rookie i trofen 
Att bifalla förslaget om att införa Nosework i trofen under ”övrigt” enligt förslag. 

 
Medlemsmötet ger HS i uppdrag att införa Specialsök i trofen när denna blir en officiell tävlingsgren samt se över 
syfte och mål med Dobermanntrofen. 

 



 

Statuter kommer att publiceras på hemsidan och uppdaterade statuter gäller from 2018-01-01 tom 2020-12-31 
(3år) 

 
b) Revidering av statuter för arrangerandet av riksmästerskap i IPO,  

Medlemsmötet beslutade att anta statuterna i sin helhet att gälla from 2108-01-01 tom 2019-12-31 
 
2.13 Övriga frågor 

a) SDK 50-års jubileum, det planeras en större jubileumsutställning, flertalet idéer om galamiddag etc är under 
framtagande. Medlemsmötet vill att HS tillser att dessa aktiviteter inte krockar med andra jubileums aktiviteter 
inom SBK.  

b) Arbete i utskotten- se Rapporter 
 

§ 2.14 Avslutning 
Camilla Rönnqvist tackade alla och avslutade mötet. 
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