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§ 1. Mötets öppnande  

Camilla Rönnqvist hälsade alla välkomna till Svenska dobermannklubbens årsmöte. 

 

§ 2. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar  

 

§ 3. Val av mötesordförande  

Camilla Rönnqvist valdes till mötesordförande av årsmötet. 

 

§ 4. Rasklubbenstyrelsens anmälan om protokollförare 

Styrelsen anmälde Eleonor Sjögren som protokollförare. 

 

§5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera 

protokollet.  

Minna Westerholm och Helen Christiansen valdes att justera protokollet jämte mötesordförande. 

 

§6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i 

rasklubbsstadgar. 

Fanns inga 

 

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

Årsmötet fastställde att årsmötet varit stadgeenligt utlyst 

 

§ 8. Fastställande av dagordning  



Dagordningen fastställdes  

 

§ 9. Genomgång av: 

a) Rasklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 

uppdrag från föregående årsmöte.  

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av årsmötet 

b) Balans och resultaträkning 

Balans och resultaträkning redovisades för årsmötets deltagare 

c) Revisorernas berättelse  

Camilla Rönnqvist läste upp revisorernas berättelse Bilaga 

 

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.  

Balans och resultaträkning fastställdes av årsmötet  

 

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

Årsmötet gav enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 

 

§12. Genomgång av rasklubbstyrelsens förslag avseende: 

a) mål 

Förslag på mål och aktiviteter föreslagna att stötta mål 2022 lästes upp för årsmötet 

 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande 

verksamhetsåret 

Förslag på rambudget presenterades för årsmötet 

 

c)medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår .  

Styrelsen beslutade att rasklubbens avgift skall vara oförändrad. 

 

d)andra ärenden samt motioner vilka rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 

verksamheten eller ekonomi. 

Fanns inga 

 



§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 a-d 

Årsmötet beslutade att bifalla förslagen enligt punkt 12a-d 

 

§14. Information om planerade aktiviteter i syfte för att nå fastställda mål:  

 

Förslag på mål och aktiviteter 2022 gicks igenom på årsmötet: 

 

Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2022 är att fullgöra sin del av ansvaret för: 

• Engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som funktionärer. 

• Supporta uppfödare för att öka antalet registreringar av rasen. 

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

• Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2021, och följas upp löpande 

under året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten. 

ANSVARSOMRÅDEN 

• HS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- 

utställningsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK verksamhetsmål, SDK budget och rutiner. 

Genom de specifika aktivitetsmålen: 

• Skapa engagemang för medlemmar genom aktiviteter och träffar 

• Engagera och supporta utvecklingen på lokal nivå (LO’n) genom digitala träffar med HS. 

• Genomföra digitala forum med Uppfödare 

• Öka tillgängligheten på MH tester för Dobermann 

• Fokusera på att marknadsföra Dobermann som en mångsidig arbetande hund och erbjuda 

medlemmar ett mångsidigt utbud av aktiviteter. 

• Att stimulera fler dobermannägare till att komma ut på prov genom de årliga Rasmästerskapen (RM) 

som arrangeras. Samt att verka för att dessa arrangeras varje år. 

 

 

§15. val av rasklubbstyrelse enligt samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:  

Valberedningen presenterade förslag på rasklubbsstyrelse 2022  

 

Ordförande Omval 1år Camilla Rönnqvist 

Vice ordförande 1år kvar Madelene Dahlgren 

Sekreterare 1 år kvar Eleonor Sjögren 

Kassör Omval 2 år Eva Lindeberg 

Ledamot Omval 2 år Maria Drangel 



Suppleant 1 Omval 2 år Conny Hallberg 

Suppleant 2 1 år kvar Jonas Olsson 

Suppleant 3 Fyllnadsval 1 år Helen Christiansen 

 

 

§16 Val av Revisorer: 

Revisor1  Omval 1 år Marie Alfaro 

Revisor2  Omval 1 år Ingela Jacobsson  

Revisorsuppleant 1 Omval 1 år  

Revisorsuppleant 2 Vaknat 

 

§17 Val av Valberedning: 

Valberedning 1 Nyval 1 år SK Sara Åkerström 

Valberedning 2 Nyval 2 år Anneli Rolfsson 

Valberedning 3 Nyval 2 år Beatrice Laurent 

 

§18. Beslut om omedelbar justering av punkt 15-17  

Årsmötet beslutade att omedelbart justera val av rasklubbsstyrelse, revisorer och valberedning 

enligt punkt 15-17 

 

§19. Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner, som ej behandlats under § 13 

jämte styrelsens yttrande över dessa.  

Fanns inga 

 

§20 Övriga frågor för diskussion (ej beslut) 

Fanns inga 

 

§21. Mötets avslutade 

Mötesordförande Camilla Rönnqvist tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

 

 

 



 

Mötesordförande                                         Sekreterare 

Camilla Rönnqvist                                         Eleonor Sjögren 

 

 

 

 

 

Protokoll justerare                                    Protokoll justerare 

Minna Westerholm                                   Helen Christiansen 

 


