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Närvarande: 
Camilla Rönnqvist, Madelene Dahlgren, Eleonor Sjögren, 

Eva Lindeberg, Maria Drangel, Conny Hallberg, Jonas Olsson, Madlen Steen  

 
 

9.1 Mötets öppnande  
Ordföranden Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 

9.2 Dagordning   
Godkändes och lades till handlingarna 

 

9.3 Val av justerare   
Conny Hallberg valdes att justera protokollet jämte ordförande Camilla Rönnqvist 
 

9.4 Föregående protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 
 

9.5 Ekonomisk rapport   
Plusgiro 161573,12:-                  Antal medlemmar  263 st 
 

- Faktura julnumret av tidningen  
 
 

9.6 Skrivelser/mail IN / UT  
 

IN  
# Inbjudan till möte rasklubbar 

# Informationsbrev från utskottet för avel och hälsa 

# SBK Info December 

# Kostnad Julnumret av tidningen i färg 

# Inbjudan digital regelkonferens för bruks, lydnad och rallylydnad 

# Lite nytt om friskvårdsbidraget och anmälningssätt i SBK Tävling 

# Protokoll från Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 2020 

# Inbjudan till Organisationskonferens 

# Förfrågan från Västra LO att senarelägga årsmötet 

# Organisationskonferensen 2020, Sammanfattning distrikt 

 
 

UT  
# Förfrågan från Västra Lo att senarelägga årsmötet 

# Att komma in med Verksamhetsberättelse & Plan från alla LO & utskott 

 



9.7 Utskotten:   

PR / Info 

Hemsidan 

# Uppdatera sidan om valpkullsinfo 

Förenkla lathunden med information för valpköpare. Även information där man coachar 
uppfödare med information och tips. Viktigt att alla uppfödare lägger upp sina parningar på 
SDK:s hemsida samt både planerade och födda. Camilla och Madelene skriver ihop lite 
information 

# Instagram 

SDK borde skaffa ett konto på Instagram för att synas mer och sälja vår ras. Bra att kunna 
lägga en hashtag till dobermannklubben, tävlingar, utställningar mm. Camilla skapar ett 
konto. 
 

Tidningen  
# Manusstopp tidningen  
Manusstopp 20 Mars 
 
 

# Trofén 

Sista dagen att lämna in resultat är 15 januari 
 

Prov / Tävling 

# Inbjudan digital regelkonferens för bruks, lydnad och rallylydnad 

Madelene skriver ihop en offentlig förfrågan som publiceras på SDK:s Facebooksida och ser 
om någon är intresserad att delta. 

 

Exteriör 

# Inget att rapportera 

 

Avel /Hälsa 

# Film om vår ras Dobermann 

Madelene har kontakt med Stig Johansson som kör igång och sätter ihop lite material.  

Tanken är att göra 4st kortfilmer som man publicerar. Sedan göra en längre film som man 

publicerar. Styrelsen tittar på en budget för exempel ett i-cloud konto mm.  

# Digitalt möte SBK rasklubbar ang utställnings- och championatregler 

Madelene deltagit på digitalt möte för SBK rasklubbar ang utställnings- och 

championatregler. Det kommer bl.a 7 nya raser under 2021 

 

# Tillbehör Holter Väst 

Madelene har beställt nya förbrukningskit till holter västen som kommit 

9.8 AU  

Med anledning av förändringar i SBK grundstadgar och rådande situation. 

Styrelsen har tagit ett beslut om att hålla årsmöte i vanlig ordning under perioden 1 jan tom 

31 mars. Kallelse finns i tidning och mer information kommer på hemsida och Facebook. 



 

9.9 Årsmöte digitalt 21 Mars  

- Kommer hållas digitalt i Zoom.  

- Inga motioner har inkommit.  

- Vote IT behövs eventuellt om det blir omröstning Conny tittar på detta. 

- Camilla börjar med årsmöteshandlingarna. 

- Östra vill använda SDK:s Zoom konto och det går bra att använda för alla LO:n som vill 

arrangera digitala möten. 

- Vi sätter in revisorssuppleant med en ordinarie revisor som går igenom klubbens bokföring 

9.10 Nya frågor   

# Inget att rapportera 

 

9.11 Övriga frågor 

# Inget att rapportera 

 

9.12 Nästa möte   

Tisdag 16 Februari kl.19.00 med Valberedningen 

Söndag 28 Februari Budgetmöte 

 

9.13 Avslutning    

Ordförande Camilla Rönnqvist tackade alla för ett bra möte och förklarade detsamma för 

avslutat 

  

 

 

 


