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6.1 Mötets öppnande  
Ordförande Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat   

6.2 Dagordning   
Fastställdes 
 

6.3 Val av justerare   
Maria Drangel valdes att justera protokollet 

6.4 Föregående protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 

6.5 Ekonomisk rapport   
Plusgiro  130985,98:-                             
Antal medlemmar   Ingen info pga inlogg hos SBK membersite för föreningar fungerar inte 

 

Betalt: 
- Tryck tidning 9967:-  
- 50% My Dog Västra 3155:-  
- Porto tidning 4636:-  
- Svenska Draghundsportförbundet 1000:-  

- Olycksfallsförsäkring 1593:- 
 
Kommande: 
- Hedersmedlemmar x 4 á 635 (2540):-  
- SKK kurs + konferens nov 1200:-  
- Hyra Nykvarns Hundhall 1650:- 
 

6.6 Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  

# SBK Medlemsinfo Dec-22 

# Godkända utställningar 2024 

# Inbjudan avelsfunktionärs utbildning 

# SBK medlemsinfo Dec 

# Förslag på Domare + Figuranter till SM, NoM, Bruks 2023 

# Disciplinnämnden 

# Ansökan om att utbilda exteriör domare Dobermann 

# Västra MY DOG  



 

UT  
# Ansökan om att utbilda exteriör domare Dobermann 

# Västra MY DOG 
 

6.7 Utskotten:   

PR / Info 

Hemsidan 

# Hemsidan – gå med i SBKs klubbweb?  
Finns många fördelar med SBK:s klubbweb. Enkel att använda och uppdatera. Maria ansöker 
om att SDK kan ansluta sig. Se nya frågor. 
# Facebook - börja använda nya sidan 

Vi förbereder för att starta upp nya sidan, Camilla lägger ut information i kommande vecka 
och sedan öppnar vi upp nya sidan. 
 

Tidningen  
# Manusstopp tidningen  
20 Mars 
 

Trofén 

# Lägga ut uppmaning att skicka in sina resultat snarast för att komma med på 2022 års 
trofe. 
 

Prov / Tävling 

# BH-prov Nykvarns Hundhall 19 Dec med 6 startande 
 

Exteriör 

# Inofficiell utställning Nykvarns Hundhall 19 Mars  
Hör oss för om en uppfödare vill vara domare på utställningen. 
Vi kommer skriva ihop en annons som läggs upp på hemsidan samt Facebook. Kommer 
finnas chans få en Exteriörbedömning på sin hund under dagen. Mer info kommer 
 

Mental 
# Inget att rapportera 
 

Avel /Hälsa 

# En digital avelskonferens kommer hållas Tisdagen den 21 Februari kl.20.00 

- Vi kommer att diskutera SKK:s konferens gällande avel i små populationer 

- RAS som ska uppdateras under 2023 

- Lathunden 

- Övriga frågor från er uppfödare 

Välkomna! 

Anmäl ditt intresse till karinboda@dobvoyage.se 

 

6.8 AU / VU 

# My Dog 2023 



Västra ansöker om bidrag för montern samt inköp på My Dog 2023 med 50% av kostnaden. 

HS Beslutar att vi hjälper till med 50% av kostnaden 

#  Rasmästerskapet i IGP 2023  

HS Beslutas att ansluta sig till arrangemanget “Modprovet 14-16 Juli” då endast i IGP3. 

Vandringspriser från SDK hanterar vi själva 

 

6.9 Nya frågor   

# Organisations konferensen Februari 2023 

HS har tillfrågat Natalie Lennartsson att delta på konferensen och hon har tackat ja 

#Ansöka om att gå med i SBK’s hemsidelösning 

HS beslutar att ansluta sig till SBK’s klubbweb, kostnaden per år är 1800 kr och är aningens 

dyrare än nuvarande lösning men man vinner mycket i service och att det blir mer 

lätthanterligt för fler att arbeta med hemsidan. Maria tar reda på mer och ansöker. 

Helen Christensen lämnar mötet 

 

6.10 Övriga frågor 

# Årsmötet 19 Mars 

Mötet kommer hållas digitalt och information om länk mm finns på klubbens hemsida. Det 

kommer även finnas information på klubbens Facebook.   

# My Dog 2023 

Vill nämna att vi hade en otroligt fin monter på My Dog som var mycket välbesökt. Vi har ett 

sett många fina bilder och filmer på alla fina hundar från helgen. Ni som var där gjorde ett 

enormt fint jobb samt visade upp vår fina ras på ett utomordentligt sätt. Stort Tack! 

 

6.11 Nästa möte  

# Budgetmöte Torsdag 23 Februari kl.20.00  
 

12 Avslutning    

Camilla Rönnqvist tackade för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat 

 


