Protokoll fört vid medlemsmöte 2011-11-27 Svenska Dobermannklubben
Plats: Södertälje BK
§ 2.1
Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna.
Antalet deltagande medlemmar var 18 st.
+ 1 medlem § 2.5
+1 medlem § 2.7
§ 2.2
Dagordning
Dagordningen godkändes.
§2.3
Val av Justerare
Tommy Andersson valdes jämte ordförande och sekreterare att justera protokollet.
§ 2.4
Föregående protokoll från årsmöte 2011-03-12
Godkändes och lades till handlingarna
§ 2.5
Ekonomisk Rapport
Postgiro 117 445,89 kr
Kassan 976,03 kr
Antal betalande medlemmar 385 st.
§ 2.6 Första beslut gällande antagande av de nya stadgarna
Beslut 1. Mötet beslutar enhälligt att antaga de nya stadgarna för Svenska Dobermannklubben med
Säte i Stockholm
Styrelsen ska bestå av:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
1 Ledamöter
3 Suppleanter

Beslutet fattades enhälligt med 17 personer för mot 0 personer mot.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Säte Stockholm – Svenska Dobermannklubben
Sätravägen 9
15591 Nykvarn
Antal ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter
Antal Suppleanter 3st

§ 2.7
Rapporter
IPO kommittén informerade om revidering av kvalregler till IDC IPO VM. Nya kvalregler from VM 2013
kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
ARK informerade om arbetet med DCM fonden, som är tänkt att kunna äska pengar från gällande
UL+Holtertest eller obduktion utförd av någon av Dobermannklubben samarbetande veterinärer Jens
Häggström, Torkel Falk, Anna Tidholm from 2012. ARK påtalade vikten av att uppmuntra så många som möjligt
att undersöka sina avelshundar med metoden UL+Holter.
Hemsida/PR kommitté nya hemsidan har nu funnits ett tag. Det fungerar överlag bra med täta uppdateringar,
men några korrigeringar kan göras för att t.ex. länkar skall kunna fungera bättre. Justeringar av texter kommer
att utföras, bl.a. för att marknadsföra SDK’s valphänvisning bättre och tydliggöra information gällande DCM
och information till valpköpare. Statistik finns också numera att beskåda på hemsidan.
§ 2.8
RIKSLÄGER för DOBERMANN 2012
Kort information om Rikslägret 2012 som kommer att hållas på Backamo 25-29 juli 2012.
Rikslägret avslutas med ZTP prov den 29 juli. Möjlighet till lydnadsprov och BH prov kan finnas efter intresse.
Fortlöpande information kommer att publiceras på hemsidan.
§ 2.9
Övriga frågor
§ 2.9.1
Ögonlysning
Diskussion kring ögonlysning av valpkullar, vars frekvens har sjunkit. För och nackdelar belystes och några
uppfödare och medlemmar redogjorde för sitt tankesätt.
§ 2.9.2
Dobermanntrofens statuter
Troféns statuter bör revideras under 2012. Lämna gärna förslag på revideringar till trofeansvarig.
§ 2.9.3
Utställningsregler
Diskussion gällande kravet på bruksmerit för att erhålla svenskt championat. Finns tillräckligt intresse för detta
inom SDK, bör ett förslag inkomma till ett medlemsmöte för vidare hantering i det fall medlemmarna önskar
det.
Avslutning
§ 2.10
Malin Johansson Tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Ordförande
Malin Johansson

Justerare
Tommy Andersson

