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Styrelsen för Svenska Dobermannklubben
redovisar följande verksamhetsberättelse och måluppfyllnad för verksamhetsåret 2012
Medlemsstatistik
Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande:
Antal medlemmar vid årets ingång: 391st
Antal medlemmar vid årets utgång: 371st
Hedersmedlemmar: 6st
Under året har medlemsantalet varierat lite upp och ner men tyvärr tappar vi ytterligare medlemmar med 20 st. En positiv förändring är att antalet
ungdomsmedlemmar ökat med 5 st.
Årsmötet
Ordinarie årsmöte hölls i Örebro 2012-03-10 och röstlängden fastställdes till
24 röstberättigade medlemmar.
Prisutdelning
Årsmötet 2013 inleds med prisutdelning av Dobermanntrofén (59 tävlande) för tävlingsåret 2012 som vanns av Martin Bergquist med Danoxi At-Em
Styrelsens sammansättning för 2012
Ordförande: Malin Johansson
Vice ordförande: Torbjörn Eriksson
Sekreterare: Camilla Rönnqvist
Kassör: Ingela Jacobsson
Ledamot: Maria Drangel
Suppleanter: (1)Madelene Dahlgren, (2)Camilla Dahlgren, (3) Elaine Holappa
Revisorer: Sebastian Schauermann och Eleonor Sjögren
Revisorsuppleanter: Camilla Jönsson
Valberedning: Anders Dahlgren s.k Tommy Andersson, Kristina Wahlqvist
Utskottet för Prov & Tävling:
Tommy Andersson, Christian Håkansson
Gilbert Backström(drag) Katja Lager(drag)
Utskottet för Avel & Hälsa:
Madeleine Dahlgren, Barbro Kamleitner, Minna Westerholm, Melissa Carlsson
Utskottet för PR/Info: Maria Drangel(webmaster) Emelie Sjöqvist(register/trofén) Madeleine Karlsson(redaktör) Claes Drangel(Hostmaster)
Utskottet Exteriör: Elaine Holappa
Utskottet Mentalitet: Torbjörn Eriksson, Lorentz Ogebjer
Valphänvisning: Christina Söderqvist (ansvarig) Madeleine Dahlgren
Sammanträden
Under verksamhetsåret 2012 har det hållits

1 årsmöte 7 styrelsemöten inkl konstituerande.

2 medlemsmöten

Uppfödarkonferens
Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida.
Representation
Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang

SBKs Organisationskonferens och Kongressen - Malin Johansson & Ingela Jacobsson

IDC kongress Camilla Rönnqvist & Elaine Holappa

RAS/RUS konferensen deltog Madeleine Dahlgren.

Rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa 2012.

SBK rasernas framtid konferens- Torbjörn Eriksson & Camilla Rönnqvist

FCI IPO VM 2014 - Camilla Dahlgren

Verksamhetsberättelser från utskotten:
Avel & Hälsa 2012
Avelsutskottet har under 2012 bestått av Barbro Kamleitner och Madelene Dahlgren. Under året har även Minna Westerholm och Melissa Carlsson
tillkommit.
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Året började med Rasklubbskväll på SBK konferensen i Upplands Väsby där Madelene Dahlgren deltog. Ämnen som diskuterades och presenterades var
bland annat nya valptestet av Ingalill Larsson, samt rasspecialutställningar i samarbete mellan rasklubbar och SKKs större utställningar.
Under årets riksläger så arrangerades det ZTP på Björnåsens OG. Inbjuden domare var Tomas Becht, Tyskland. Nytt för detta år var att alla hundar fick
lämna ett DNA-prov som domaren tog via ett hudskrap i hundens öra. Detta DNA kommer att läggas in i DVs DNA-bas över dobermann. Provhund var
CAYA In Charge, figurant var Tommy Andersson och provledare Camilla Rönnqvist. Det var 9 deltagande hundar varav 8 blev gk :

Briskas Deniro SG1A
Briskas Bella SG1A
Briskas Chilli SG1A
Cape Secure Angel Kiss SG1A
Cape Secure Artillery SG1A
Jean Dark King Liquer, åter om 3 mån
Jean Dark Mexx Pure Life SG1B
Mezzrows Makenna V1B
Mezzrows Amie V1B
Det var tyvärr en hel del problem med originalintyg när domaren skulle gå igenom anmälningarna på plats. Vilket kommer att göra att inför 2013 års ZTP
kommer det krävas originalkopior på allt av hundägaren både vid anmälan och på plats.
Under året har många telefon- och mailkontakter tagits med SKKs avelskommitté och SBKs utskott för avel och hälsa för att undersöka möjligheter till
bidrag från SKKs forskningsfond till klubbens arbete mot DCM. SKK och SBK har genom detta också blivit uppmärksammade på det stora DCMproblemet i rasen.
I oktober månad hade Barbro K och Madelene D ett möte med vet Jens Häggström på Ultuna för att bland annat gå igenom de frågeställningar som skulle
kunna tas upp på uppfödarkonferensen. Vi diskuterade även hur arbetet kan drivas vidare i samarbete med genetiker Sofia Malm från SKK gällande
avelstrategier.
Nya uppdaterade RAS arbetades fram under hösten och lades ut för medlemmarnas granskning på SDKs hemsida innan avelskonferensen.
SDKs uppfödarkonferens hölls på SBKs gamla kursgård Kydingeholm utan för Uppsala. Många var på plats redan på fredagskvällen och konferensen var
öppen för alla SDK-medlemmar. På lördagsmorgonen så startade konferensen med gemensam frukost och kl 10 började Jens Häggström sitt föredrag om
DCM. Efter lunch så hade vi ytterligare ett föredrag, som behandlade ett pågående projekt gällande juvertumörer som berör dobermann.
Vi hade en genomgång av Agrias statistik gällande dobermann, samt lite kort genetikutbildning på basnivå av Barbro Kamleitner. På söndagen ägnades det
mestadels att gå igenom nya och uppdaterade RAS och dagen och konferensen avslutades med ett medlemsmöte där RAS klubbades igenom.
En del uppfödare deltog endast under vissa delar och en del deltog under hela helgen. Stort tack till alla som kom och engagerade sig. Uppfödare som
närvarade var: Mezzrow, Dobvoyage, Molecularis, Jean Dark, Dobfanciers, Bryan Stams, Dobguns, Cape Secure, Tierras, Blazing Expresssion, Dobiaco,
Dobvagance och Danoxi.
Vi har också genom SBK, ansökt och fått beviljat ekonomsikt stöd till vår avelskonferens som hölls under hösten.
Utskottet Exteriör:
Elaine Holappa har under 2012 utbildats till utställningsansvarig hos SKK.
Thord Byström & Camilla Rönnqvist har sammanfattat exteriördelen till nya RAS.
Svensk Dobermann Vinnarutställning Degeberga
2012 ÅRS SDV-TITLAR:
Svensk Dobermannvinnare-12 BIR
Svensk Dobermannvinnare-12 BIM
Svensk Dobermannvinnare-12 Junior
Svensk Dobermannvinnare-12 Junior
Svensk Dobermannvinnare-12 Unghund
Svensk Dobermannvinnare-12 Unghund
Svensk Dobermannvinnare-12 Veteran
Svensk Dobermannvinnare-12 Uppfödare

Jean Dark Grabazzi
Dirty Diana von Nobel Line
Guntur von Dockermann
Dobiacos Gazzendie
Dobvagance Argos
Zonsierras Ida
Jean Dark Xlimited
Kennel Jean Dark

Utskottet Prov & Tävling
IDC IPO-VM gick den 23-25 Maj, Budapest, Ungern.
Svenska Dobermannklubben skickade för första gången ett fullt lag, laget tog en hedrande bronsmedalj! Bästa svenska placering blev Tommy Andersson
(7a)
Vann gjorde Italien, Tyskland på andra plats.
Sveriges lag bestod av: Tommy Andersson/Dobfanciers Vizir, Emelie Löwstedt/Diragos In Flames, Frida Doggsen/Dobfanciers Vimza, Sebastian
Schauermann/Diragos Idol, Laine Löfman/Dobfanciers Ruzka, Camilla Rönnqvist/Mezzrow’s Pushkin
IPO sektorn har under 2012 bestått av Tommy Andersson, Christian Håkansson.
BRUKS/Lydnad
Glädjande championat under 2012:
SEBCH Dobvoyage Boniface/Madelene Dahlgren
SEBCH Dobfanciers Vimza/Frida Doggsen
SE FreeCH Fladdermusens Whisper/Ulrika Persson
DRAG
Dobermann har varit välrepresenterade på Barmarks SM och SM i Nordisk stil i flertalet klasser.
Barmarks SM: Medaljer erhölls genom Magnus Bergström/Jean Dark Mexx Pure Life(guld), Magnus Karlsson/Thesi-Tina(Silver) ,Jacob Halttunen/Diragos Icon(brons),
Gilbert Backström/Chill Outs Never Ending Story(guld), John Jämbring/Dobvoyage Encarna(silver)
SM i Nordisk stil: Erika Ahnberg/Mezzrow’s Calle (guld) och Gilbert Backström/Chill Outs Never Ending Story (brons x 2)
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Utskottet för PR & Info
Hemsida/Web
Webbmaster: Maria Drangel
Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel
Övriga i webbredaktionen: Emelie Sjöqvist
Uppdateringar har skett löpande efter behov och önskemål.
Samarbetet med utskotten och LO’n som inkommit med uppdateringar har fungerat mycket väl. Facebook sida för SDK har startats under året.
Ett stort tack till alla inblandade under året.
TIDNING
Tidningen kom ut med fyra nummer under 2012. Nilla Bengtsson avgick som redaktör efter att ha gjort det första numret, därefter tog Madeleine Karlsson
över arbetet som redaktör för tidningen.
Flertalet medlemmar har bidragit med material både i form av bilder, text och hjälp i form av bl a korrekturläsning. Bidragen har varit tillräckliga och allt
material har inte kunnat tryckas.
Tidningen har tryckts och distribuerats av Strand Grafiska.
Medlemshantering:
Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels
nyregistrering av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och email.
Under året har 3 st e-postutskick gjorts med nyhetsbrev till medlemmarna. Medlemmarna har uppmanats att lägga till sin e-postadress via SBK’s
medlemssida, så att SDK kan nå ut med nyheter och information vid behov.
DOBERMANNTROFEN:
Totaltrofévinnare (59 tävlande):
Martin Bergquist med Danoxi At-Em
Brukstrofévinnare (12 tävlande):Martin Bergquist med Danoxi At-Em
IPO-trofévinnare (28 tävlande):
Tommy Andersson med Dobfancier's Vizir
Lydnadstrofévinnare (15 tävlande):
Teres Hjalmarson med Jean Dark Kingdom
Utställningstrofévinnare (36 tävlande):
Minna Westerholm med Way Out West Blazing Expressions
Övrig trofévinnare (5 tävlande):
Kent och Maria Andersson med Mezzrow's Calle

REGISTER
Rasstatistik 2012
Testerna är samtliga (oberoende av födelsedatum) gjorda under året.
Registrerade: 133 st
Födda:
86 st
Kullar:
12 st
HD:
96 st
ED:
49 st
MH:
59 st

Importerade:
Ögon:

32 st
67 st

MH och Korningar
LO´na står för största andelen mentaltester och flertalet tester var inbokade under 2012.
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Svenska Dobermannklubbens måluppfyllelse 2012
Mål-HS

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Rasens avelsfrågor i enlighet med av
Brukshundklubben och Kennelklubben
upprättade riktlinjer.

Rasens avelsfrågor har under 2012 varit i fokus.Information och kunskap har spridits på ett ändamålsenligt sätt med stöd av
SBK och SKKs riktlinjer

Att rasklubbens verksamhet såsom utbildningar,
prov, tävlingar, utställningar och andra
aktiviteter genomförs.

Medlemsmöte- OK
Riksläger -OK
Konferens Kydingeholm- OK
Dobermann Cup-Ej genomfört/planerat
Arbetsgrupp Lo-ett uppstartsmöte genomfört, framdrift?
Arbetsgrupp IDC VM- OK
IDC delegation-OK
Representation konferenser SBK-OK

Att lokalområdenas status som lokala
arbetskommittéer inom klubben skall klargöras
för mer tvärfunktionell verksamhet inom SDK.

Ingen tydlig process för målstyrning har funnits under 2012

Bedömning av uppfyllande av mål i gällande
RAS

Uppfyllnadsgraden av gällande RAS är för låg generellt i rasen, både gällande mentalitet-bruks-hälsa.
RAS har under året 2012 arbetats igenom för en uppdatering som fastställdes på medlemsmötet i november.

Att lokalområden skall stöttas i att öka lokala
aktiviteter för SDK’s medlemmar

Förslag under bearbetning.

Att verka för rasen med information, upplysning
och tillgänglighet,

Separat utskick till medlemmarna 3 ggr-OK
Hemsida frekvent updaterad-OK
HS och medlemmar har bidragit med upplysningar och kontakt.-OK

Att verka för att öka antalet medlemmar tillika
dobermannägare.

Inga aktiviteter genomförda 2012
I plan för 2013 som ett huvudmål?

Verksamhetsmålen är fastställda av årsmötet och
skall således arbetas efter i alla utskott och
lokalområden, i det fall där det är tillämpbart.

SDK har inte arbetat efter verksamhetsmålen i större utsträckning, detta har inte varit förankrat i alla LO’n samt utskott.
I plan för 2013 som ett huvudmål?

Mål- Prov & Tävling

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Analyserar och följer upp behovet av bruksprov

Ansöker hos HS om bruksprov och lydnadsprov
enligt fastställd tidplan som tas fram av HS

Inga prov har lagts i plan

Följer upp bruksprov och tävlingar inom SDK

Ej utfört av utskottet, uppföljning gjort av Lo’n

Tillvaratar klubbens intressen i frågor rörande
bruksprov- och tävlingsverksamhet och föreslår
utvecklingsområden

Utvecklingsområden ej definierade
Klubbens intressen bevakade inom IPO-OK

Anordnar vid behov sammankomster med
funktionärer

Behov ej fastställt

Deltar vid regionala konferenser avseende
bruksprov och tävlingar

Deltagande centralt-OK

Ansvarar för register över funktionärer inom
verksamhetsområdet. Tex provledare, domare
figuranter etc

Ej utfört

Informerar om bruksprovs och
tävlingsverksamheten inom och om möjligt även
utom klubben.

Information har kontinuerligt publicerats och kommunicerats.-OK

Samarbetar med andra utskott och
lokalområden inom klubben i frågor rörande
tävlingsverksamhet eller som gagnar respektive
arbetsområde.

Ex
ZTP
IPO VM tillsammans med HS
Samarbete med lokalområden kan förbättras

Svenska Dobermannklubben
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Mål- Avel & Hälsa

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Analyserar och följer upp utbildningsbehovet
inom klubben beträffande Avel och Hälsa

Inom specifika områden OK (ex DCM) utbildningsbehov inte fullständigt klarlagt.

Upprättar funktionärsregister över klubbens
valphänvisare

Finns på hemsidan-OK

Arrangerar utbildningar eller samarbetar med
andra sektorer eller instanser för utbildning av
SDK’s medlemmar i frågor gällande Avel &
Hälsa.

Utbildningsbehovet ej klarlagt, men utförda utbildingar enligt känt behov har genomförts (avelskonferensen)

Arrangerar träffar/vidareutbildningar för
uppfödare och/eller hundägare med inriktning
Avel & Hälsa

Vidareutbildning gällande Hälsa-DCM har genomförts enligt behov och plan. Utbildning i Avel-till plan 2013?

Informerar om verksamheten på klubbmöten
och årsmöten

Deltagit på samtliga medlemsmöten/ konferenser 2012 med information till medlemmar.

Samarbetar med andra utskott och
lokalområden inom klubben i frågor rörande
tävlingsverksamhet eller verksamhet som gagnar
respektive arbetsområde.

Ex
ZTP
Avelskonferens tillsammans med medlemsmöte
Samarbete med lokalområden kan förbättras

Mål- Utställning

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Analyserar och följer upp utbildningsbehovet
inom klubben beträffande
utställningsverksamheten

Behov klarlagt, utbildning genomförd (utställningsansvarig inom SDK)

Upprättar funktionärsregister över klubbens
funktionärer inom
utställning/exteriörbeskrivare/ringsekreterar
e

Inget register påbörjat- i plan 2013?

Arrangerar träffar/vidareutbildningar för
hundägare med inriktning
utställning/exteriör

Ej genomfört
Exteriörbeskrivare utbildad under 2012.

Deltar på arrangerade konferenser och möten
inom verksamhetsområdet

Deltagande på konferenser och möten centralt-OK

Informerar om verksamheten på klubbmöten
och årsmöten

Deltagit på samtliga medlemsmöten/ konferenser 2012 med information till medlemmar.

Samarbetar med andra utskott och
lokalområden inom klubben i frågor rörande
tävlingsverksamhet eller verksamhet som
gagnar respektive arbetsområde.

Utskottet för Utställning har 2012 hanterats av HS, och fokus på ett fungerande utskott med medlemmar bör ligga i plan
2013

Mål- Mentalitet

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Analyserar och följer upp utbildningsbehovet
inom klubben beträffande verksamheten
mentalitet

Ej utfört

Upprättar funktionärsregister över klubbens
funktionärer inom mentalitet,
domare/figuranter/testledare

Inget register påbörjat-

Arrangerar träffar/vidareutbildningar för
hundägare med inriktning menatlitet

Ej genomfört

Deltar på arrangerade konferenser och möten
inom verksamhetsområdet

Deltagande på konferenser och möten centralt-OK

Informerar om verksamheten på klubbmöten
och årsmöten

Deltagit på samtliga medlemsmöten/ konferenser 2012 med information till medlemmar.

Samarbetar med andra utskott och
lokalområden inom klubben i frågor rörande
tävlingsverksamhet eller verksamhet som
gagnar respektive arbetsområde.

Utskottet för mentaitet har 2012 hanterats av HS, och fokus på ett fungerande utskott med medlemmar bör ligga i plan 2013

Svenska Dobermannklubben
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Mål- PR & Info

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Ansvara för upprätthållande och
förvaltning av SDK’s hemsida

Ansvara för upprätthållande och
förvaltning av registerstatistik inom rasen
dobermann

Kan göras tydligare på hemsida och i tidning. Fastställa parametrar för uppföljning till 2013?

Informerar om verksamheten på
klubbmöten och årsmöten

Ansvara för upprätthållande och
förvaltning av SDK’s medlemstidning

Deltagit och bistått med information.

Deltar på arrangerade konferenser och
möten inom verksamhetsområdet

Deltagit på centrala konferenser samt möten inom området.

Samarbetar med andra utskott och
lokalområden inom klubben i frågor
rörande tävlingsverksamhet eller
verksamhet som gagnar respektive
arbetsområde

Slutord
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket innehållsrikt år med många engagemang.
Riksläger, ZTP, avelskonferens, nytt RAS, samt förekomsten av DCM hos dobermann, har varit en stor arbetsuppgift för utskott och HS under 2012.
Styrelsen för Svenska Dobermannklubben har gjort sitt bästa för att värna om dobermann och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en positiv
riktning och samförstånd, i enlighet med fastställd avelspolicy och prioriterade hälsomål.
SDK’s måluppfyllelse är >50%. Detta är ett resultat av högt satta mål och bristen på aktiva utskott. Att entusiasmera medlemmar till aktivt klubbarbete i
utskott, lo’n eller på annat sätt bidra till att SDK fortsätter att utvecklas, bör vara huvudmålet 2013.

Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben och vår ras under det gångna året.

Malin Johansson

Torbjörn Eriksson

Camilla Rönnqvist

Maria Drangel

Madelene Dahlgren

Camilla Dahlgren

Svenska Dobermannklubben
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VERKSAMHETSMÅL 2013
Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2013 är att fullgöra sin del av ansvaret för:
•
•
•

Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer.
Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2013, och följas upp löpande under året samt delges medlemmarna vid
medlemsmöten.
Verksamhetsmålen är fastställda av årsmötet och skall således arbetas efter i alla utskott och lokalområden, i det fall där det är tillämpbart.

ANSVARSOMRÅDEN
•
HS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- utställningsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK
verksamhetsmål, SDK budget och rutiner.

SDK MÅL 2013

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Rasens avelsfrågor i enlighet med av
Brukshundklubben och Kennelklubben
upprättade riktlinjer.

Att rasklubbens verksamhet och andra
aktiviteter genomförs.
Riksläger
ZTP
Medlemsmöte
Tävlingar
Utbildningar
Konferenser
Rasmonter Sv Vinnare

Fungerande utskott inom SDK.
Öka antalet medlemmar i utskotten
Min 2 pers per utskott/delområde för att främja
alla områden inom SDK
Prio: Bruks,Utställning,mentalitet
Att lokalområden skall stöttas i att öka lokala
aktiviteter för SDK’s medlemmar

Att verka för rasen med information, upplysning
och tillgänglighet,
Utskick 4 ggr/per år
Annonsering Hundsport
Aktiv hemsida
Att verka för att öka antalet medlemmar tillika
dobermannägare.
Riktade insatser mot utträdda medlemmar alt
icke medlemmar.
SDK skall stödja utskott och lokalområden
gällande verksamhetsmålen som är fastställda av
årsmötet och skall således arbetas efter i alla
utskott och lokalområden
Utvärdering av gällande RAS, bedömning av
uppfyllnadsgrad.

Att verka för ökade registreringssiffror genom
stöd till uppfödare och positiv marknadsföring
av rasen.

Svenska Dobermannklubben
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben
Östra LO verksamhetsåret 2012

Östra lokalområdet har under året 2012 haft
MH anordnades den 31/3, 1/4, 13-14/7 och 20 oktober, totalt har 28 dobermann beskrivits.
Under sommaren har Maria Drangel utbildats till A-figurant för mh.
Styrelsen har under året bestått av:
Claes Drangel
Camilla Dahlgren
Maria Drangel
Ann-Sofie Westerberg
Vakant
Vakant

Ordförande
vOrdförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen.
Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat
genomföras på ett trevligt och bra sätt!

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben
Östra LO år 2013
Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2013 är att verka för:
-

att ge medlemmarna möjlighet till mentalbeskrivning och mentaltest
att ge medlemmarna information och möjlighet till träning
att gagna medlemmarnas möjligheter att delta på tävlingar.

Följande aktiviteter är inplanerande under år 2013 för att nå ovanstående mål:





Årsmöte 2013-01-27
MH och ev MT under våren och/eller hösten
Inköp och förbättring av mh/korningsbana
IPO/BSL prov den 6 oktober.
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Styrelsen för Svenska Dobermannklubben V:a Lo avger
följande Verksamhetsberättelse för 2012
och inlämnar ny verksamhetsplan för 2013
Årsmöte:
Ordinarie årsmöte hölls på SBK Göteborgs avd. Kallebäck den 29 jan 2012
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Birgitta Bellander.
Vice ordförande: Karin Danielsson.
Sekreterare: Nilla Bengtsson
Kassör: Anders Dahlgren.
Ledamot 1: Beatrice Lidén.
Ledamot 2: Kjell Hugo Hansen.
Suppleant 1: Vanja Elsilä.
Suppleant 2: Marita Boström Hansen
Revisor: Folke Lötborn
Revisor suppleant: Conny Ivarsson.
Valberedning: Jimmy Dahlgren, sammankallande och Peter Bergqvist.
Verksamhetsplan från föregående år
Verksamhetsplan för 2012 har i stort sett efterföljts, med undantag för att klubben hållit 2 st. medlemsmöten, varav ett ord. Årsmöte samt att
aktiviteter och arrangemang för klubbens medlemmar utökats.
Kommittéer/ arbetsgrupper 2012
Bruks & Tävlingskommittén: Karin Danielsson, Marita Boström Hansen (till 8/10-2012),
Nilla Bengtsson.
Utställningskommittén: Birgitta Bellander, Kjell-Hugo Hansen (till 18/8-2012)
Korningskommittén: Sk. Anders Dahlgren, Karin Danielsson, Nilla Bengtsson (ZTP ansvarig)
Lo Spalten: Beatrice Hansen
Hemsidan: Anders Dahlgren
Sammanträden 2012
Under verksamhetsåret 2012 har det hållits
1 ordinarie årsmöte
8 st. styrelsemöten och 1 konstituerande möte.
1 medlemsmöte samt ett arbetsmöte
Föreläsningar 2012
Styrelsen har arrangerat 4 st. föreläsningar.
18 april 2012 höll klinikchef Maths Lindberg på Husdjurshälsan föreläsning om Grundläggande Näringslära.
22 sept Information om Räddnings och tjänstehundar och utbildning av dessa.
17 nov 2012 höll leg. sjukgymnast, Lina Karlsson, Blå Stjärnan en halvdagsföreläsning om förebyggande friskvård och rehabiliterande sjukgymnastik
för hundar.
10 sept. 2012 Föreläsning av Torbjörn Eriksson i Hundars mentalitet.
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Berättelser från kommittéerna för 2012
Korningskommitté:
2012 arrangerades ett ZTP på SK Björnåsen i anslutning till HS Riksläger.
Ett MT i Ucklum och en Exteriörbeskrivning på Backamo.
9 st. deltog på ZTP varav 8 st. GK.
8 st. dobermann deltog på MT varav 4 st. med GK MT.
7 st. deltog på Exteriörbeskrivning, alla med GK exteriör.
I samband med Exteriörbeskrivningen på Backamo anordnades en föreläsning i Hundarsmentailitét.
Hemsidan:
Hemsidan har under året uppdaterats kontinuerligt med information om klubben och dess arrangemang.
Bruks, lydndad & Tävlingskommitté:
Under året har 7 st. träningsdagar med bruksmoment arrangerats,.
Lydnadsträning, Hundens hus
Lydnadsträning, Hundens hus
Ronderings träning, SBK Gbg avd. i Kallebäck
IPO spårträning, Mölndal
Lydnadsträning, SBK Gbg avd. i Kallebäck
IPO spårträning, Sisjön.
Sök träning, GMBK i Mölndal
Utställningskommitté:
Under året har 1 st. kurs i utställningsteknik arrangerats.
2/5 Kurs i Utställningsteknik i praktik och teori med utställningsdomare Liz-Beth Liljeqvist.
Verksamhetsplan för 2013
Styrelsen avser att under året hålla 3 st. medlemsmöten, varav 1 ord. årsmöte
1 Inofficiell Utställning planeras under sommaren.
1 Uppletande med instruktör.
2 st. föreläsningar med veterinärer planeras, ett vardera vår & höst.
IPO och BSL tävling är planerad till månadsskiftet aug/sep.
Härutöver planerar vi även att anordna träningsdagar med bruks eller lydnadsmoment i samband med Västras styrelsemöten.
Styrelsen 2012 Tackar för det gångna året och önskar lycka till 2013.
Göteborg 2013-01-12

Birgitta Bellander
Ordförande

Karin Danielsson
Vice Ordförande

Nilla Bengtsson
Sekreterare

Anders Dahlgren
Kassör

Beatrice Hansen
Ledamot 1

Kjell-Hugo Hansen
Ledamot 2 (29/1 2012-18/8 2012)

Vanja Elsilä
Suppleant 1

Marita Boström Hansen ( 29/1 2012-8/10 2012)
Suppleant 2
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Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012.
Ordinarie årsmöte hölls på Kennel Toppdobb´s den 5 februari 2012.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft följande konstellation:
Ordförande:
Bennie Ohlin
Vice ordförande
Stefan Håkansson
Sekreterare:
Viktoria Ekberg
Kassör:
tf Eva Ohlin
Ledamot:
Pontus Nilsson
Suppleant:
Christian Olsson
Suppleant:
Marie Neuman Carpenter
Revisor:
Revisor:
Revisorssuppleant:

Olle Davidsson
Karl-Erik Klasson
Jonas Persson

Valberedning:

Marina Andersson (sammankallande)
Madeleine Karlsson
Vakant

Webbmaster:
Redaktör medlemsbladet:

Madeleine Karlsson
Eva Ohlin

STYRELSEN:
Styrelsen för SDK Södra LO har under verksamhetsåret genomfört fem protokollförda styrel-semöten inklusive det konstituerande mötet.
Under verksamhetsåret har ett årsmöte och två protokollförda medlemsmöten avhållits.
Representation:
Vid SBK Skånedistriktets möten har Bennie Ohlin representerat SDK Södra Lo.
Tävling:
Under året har det arrangerats Rasmästerskap i Degeberga Stugby. Mästerskapet omfattade lydnadsprov med 29 anmälda ekipage, bruksprov omfattande
grenarna spår och sök med 17 anmälda ekipage, IPO samt BSL med 16 anmälda ekipage.
Södras inofficiella klubbmästerskap arrangerades på kennel Toppdobb´s anläggning. Vid denna tävling deltog 13 ekipage som tävlade på olika nivåer.
Utställning:
Under verksamhetsåret har Södra arrangerat SBK Skåne Distriktets utställning i Åhus. De båda inbjudna domarna Anne-Chatrine Edoff och Thord
Byström hade totalt 72 hundar att bedöma.
Svensk Dobermannvinnare arrangerats i Degeberga i samband med Rasmästerskapet. För att döma denna utställning hade John Hull, Frankrike, bjudits in
och 61 hundar hade anmälts.
WIP: (webb, info och pr).
Under verksamhetsåret har lokalområdet gett ut fyra nummer av medlemsbladet.
Hemsidan har kontinuerligt uppdateras med information av webbmastern.
För att ytterligare presentera vår ras deltog lokalområdet med representanter vid Malmö Valputställning med en rasmonter. Representanterna fick tillfälle
att informera om vår ras till ett antal intresserade personer.
Aktiviteter:
I samband med vårens medlemsmöte arrangerades en aktivitetsdag vid Storegårds Hundpark. Deltagarna fick tillfälle att aktivera sina hundar samt gå en
tipspromenad. Aktiviteten efterföljdes av korvgrillning. Femton medlemmar medverkade vid denna aktivitet.
Föreningen har genomfört ett arrangemang i form av föreläsning, med fokus på friskvård och rehabilitering. Föreläsningen leddes av Camilla Malm,
Camillas Hundrehab och Friskvård i Höör. Till arrangemanget hade nio medlemmar sökt sig.
Studiefrämjandet:
Södra har kontinuerligt samarbetat med Studiefrämjandet i de arrangemang som genomförts under verksamhetsåret. Eva Ohlin och Stefan Håkansson har
varit Södras kontaktpersoner.
Bennie Ohlin
Ordförande

Viktoria Ekberg
Sekreterare

Eva Ohlin
Kassör

Stefan Håkansson
Vice Ordförande

Pontus Nilsson
Ledamot

Christian Olsson
Suppleant 1

Marie Naumann Carpenter
Suppleant 2
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VERKSAMHETSPLAN 2013

Årsmöte
Två medlemsmöten – en under våren och en under hösten.
Föreläsning med Jan Gyllensten, Hundkompetens.
Aktiveringsdag med tipspromenad och diverse hundarrangemang.
Utställning – Skånespecialen den 10 augusti i Degeberga.
Rasmästerskap i lydnad för dobermann samt officiell lydnadstävling för övriga raser den 11 augusti i Degeberga
Eventuellt en inofficiell utställning i samband med Skånespecialen.
Lo-Mästerskap i lydnad och Dobbisrace.

Svenska Dobermannklubben

Page 14

VERKSAMHETBERÄTTELSE
Mellansvenska LO:t 2012
Styrelsen har 2012 bestått av:
Barbro Kamleitner,
Christina Söderqvist,
Eva Blomstrand,
Malin Johansson,
Margareta Rosén,
Anneli Ramsin,
Annike Andreasson,

ordförande
kassör
sekreterare
vice ordförande
ledamot
suppleant
suppleant

Webmaster Rickard Rolfsson
Revisorer Lennart Eriksson och Åsa Liderfors
Vi hade 2012
MH 6 juli med 7 deltagande hundar
MH 7 juli med 8 deltagande hundar
MT 8 juli, 5 deltagande hundar
Exteriörbeskrivning 8 juli, 1 hund
En facebooksida och en facebookgrupp för Mellansvenska LO:t har skapats

Verksamhetsplan
Mellansvenska LO:t 2013-01-26
Årsmöte på Örebro BK den 27 januari
SDK:s huvudutställning 9 juni
Provapådag med barmarksdrag någon gång under våren
Undersöka möjligheterna att Mellansvenska ordnar RM i barmarksdrag i september

Svenska Dobermannklubben
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Svenska Dobermannklubben Stockholm
Verksamhetsberättelse för 2012
Årsmöte avhölls 25 januari i klubbstugan, Täby
Den 17 mars anordnade LO’t en officiell utställning i Sollentuna för dobermann och inofficiell för övriga raser. Vid utställningen deltog ca 350 hundar,
varav 30 dobermann. Utställningen genomfördes väl och både utställare och publik var positiva. Tack till alla som ställde upp och hjälpte till!
LO’t arrangerade den 2 juni en officiell Lydnadstävling på klubbområdet. Tyvärr var deltagandet lågt bl a beroende på vädret som var det sämsta tänkbara.
Den 3 juni arrangerade LO’t vår officiella utställning ”Svensk Dobermannvinnare” på klubben. 42 hundar deltog. Domare var Nadja TimmermansKadenko från Holland
Under helgen den 21-22 april anordnade LO’t en dragkurs genom Svenska Dragförbundet för dobermannekipage. Intresset var stort och 17 ekipage
deltog. Tack Elaine som upplät sitt hem för kursen.
Lisa Druse och Thord har hållit valpträffar och utställningsträning under maj och september på klubbområdet.
Städdag genomfördes under våren med bl a krattning av appellplan. Uppfräschning har också gjorts av framför allt köksdelen i stugan. Thord Byström
konstruerade och monterade en grind för gående till området.
Mentalbanan har hyrts ut två gånger till Hovawartklubben.
Boxerklubben hyrde vår plan och klubbstuga för sin specialutställning i augusti.
Området har hyrts ut till rasträffar och träning för andra raser.
LO’t genomförde MH-test i maj och oktober där 8 hundar deltog per tillfälle. I maj och oktober genomfördes även MT med 8 hundar per tillfälle.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.

Svenska Dobermannklubben Stockholm
Verksamhetsplan för 2013
Den 16 mars anordnar LO’t Vinterspecialen för Dobermann samt inofficiell utställning för övriga raser i Sollentuna Rackethall
Kurser inom Bruks och Lydnad
Prova på i IPO
KM i Lydnad
Ringträning inför utställning
LO’t planerar MH och MT under våren och hösten
Städdag under våren/hösten
Valpträffar
Medlemsmöte/Öppet hus med fika och korvgrillning
Föredrag
LO’t hyr ut mentalbanan vid förfrågan till andra rasklubbar
Boxerklubben kommer hyra området för en utställning i augusti

Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året.
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Balansrapport SDK 2012
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Resultatrapport SDK 2012
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SDK Resultat 2012 och förslag till budget 2013/2014
2012 Intäkter
Medlemsavgift
Försäljning
Annonser
Tester, stambok
Övriga intäkter
Summa

59 290 ,00 kr
200,00 kr
5050,00 kr
600,00 kr
33 122,00 kr
--------------98 262 ,00 kr
2012 Kostnader

Tidning
Försäkring
Tester,stambok
Utställning/IDC
Porto
Tidningsporto
Konferenser
Års/medlemsmöte
Reseersättning
Kontorsmaterial
ADB data
ARK
Kommitéer /VM
Priser
Hedersmedlemmar

Förslag Budget 2013
65 000 kr
500 kr
6 000 kr
1000 kr
15 000 kr
40 000 kr
123 500 kr

Riksläger

Förslag Budget 2013

Övriga kostnader

-41 935,00 kr
-1 121,00 kr
-2 603,00 kr
-3 616,00 kr
-2 955,50 kr
-16 245,00 kr
-3 400,00 kr
-3 798,00 kr
-7 749,00 kr
-0,00 kr
-2 722,00 kr
-5 645,00 kr
-6 327,00 kr
-0,00 kr
-600,00 kr
--------------6 078,00 kr

35 000 kr
1 800 kr
3 000 kr
4 000 kr
1 800 kr
8 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
500 kr
2 800 kr
5 000 kr
5 000 kr
2 000 kr
1 800 kr
35 000 kr
5 000 kr

Summa

104 795,00 kr

122 200kr

Resultat 2012

- 6 533,00 kr
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Budget 2014
65 000 kr
500 kr
6 000 kr
1000 kr
15 000 kr
40 000 kr
123 500 kr
Budget 2014

Riksläger

35 000 kr
1 800 kr
3 000 kr
4 000 kr
1 800 kr
8 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
500 kr
2 800 kr
5 000 kr
5 000 kr
2 000 kr
1 800 kr
35 000 kr
5 000 kr

122 200 kr
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