Protokoll Medlemsmöte i SDK Stockholms LO
Plats: klubbstugan Täby
Datum: 2014-12-27
Tid: 11.00
§ 1 Mötets öppnande
Thord Byström öppnade mötet
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstländen fastställdes till 4 röstberättigade medlemmar
§ 3 Val av mötesordförande
Valdes Thord Byström att leda mötet
§ 4 Lokalklubbstyrelsens förslag till protokollförare
Anmäldes Lisa Druse till protokollförare vid mötet
§ 5 Val av två justeringspersoner
Valdes Angelique Lannervall och Satu Kettonen att justera protokollet
§ 6 Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet är utlyst i tidningen Dobermann 4-2014 och är stadgeenligt utlyst
Konstaterades att datumet inte var det bästa. SDK´s stadgar för lokalområde
föreskriver att LO´t skall avhålla två medlemsmöten under kalenderåret och
det har varit svårt för styrelsen att bestämma datum under hösten med hänsyn
till den stipulerade tidsrymd som skall gå mellan kallelse och möte.
Detta tar styrelsen med sig vid fastställande av tidpunkt för kommande
medlemsmöten.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Fastställdes dagordningen.
§ 8 Ekonomisk rapport
Kassörens rapport den 26 december
Postgirokonto
22.544.00
Sparkonto
10.000.00
Handkassa
220.00
Fordringar
480.00 (HS avser stambokföringsavgifter)

På nyckelkonto finns 1.100.00
§ 9 Information från styrelsen
Verksamhet året 2014
Summering av verksamhetsåret
Våren 2014
LO´t avhöll årsmöte i mars i klubbstugan med 34 medlemmar närvarande
Vinterutställningen ställdes in
Vårträffar med öppet hus tisdagar med lydnadsträning
Korning och exteriörbeskrivning avhölls på Värmdö BK i LO´ts regi
Kontinuerliga träningstillfällen med IPO, och spår under våren
Prova på dag i IPO med teoretisk genomgång med gott deltagarantal
Medlemsmöte
Städdag
I samarrangemang med HS arrangerade LO´t Officiell/inofficiell Utställning
med 74 anmälda dobermann på Södertälje BK
Officiella utställningen bedömdes av Rada István, Ungern och inofficiella
utställning dömdes av Thord Byström och Joel Lantz
Ett bra team hade sett till att både utställning och RM hade ett rikligt prisbord
att dela ut.
Hösten 2014
Öppet hus med träning fortsatte tisdagskväller så länge ljus tillät och övergick
senare till träning på dagtid.
Träningstillfällen med spår och lydnad och IPO hölls av Satu och Olof under
torsdagar och söndagar under hela hösten.
IPO seminar arrangerades av LO´t där vi hade förmånen att ha Timo Helynen,
Finland som instruktör. Timo har på sin meritlista bl.a.: Huvudfigurant och
träning med Finska polisen, huvudtränare för figurantutbildning i Finland.
En mycket lyckad helg för alla deltagare.
Området har varit uthyrt under vår och höst och inbringat en del hyresintäkter.
Medlemsmöte vinter 2014
Övrigt
Under året har medlemmar haft möjlighet att köpa läsk, kaffe, godbitar mm
som sponsrats av Angelique och Lisa.
Plan och stugkommittén har bekostad drift och reparationer på området. Lisa
har bidragit med utsmyckning av blommor.
Kommande verksamhet 2015 på förslag från närvarande medlemmar
Årsmöte på SO-SU BK den 10 februari.
Inofficiell utställning i Sollentuna Rackethall den 21 mars
Träningstillfällen under hela vår och höst i spår, lydnad och IPO
Korning och MH (undersökning pågår avseende plats)
Nordisk Dobermannvinnare den 6 juni. Domare Armin Hoppe, Tyskland
ZTP den 7 juni med Armin Hoppe
Föreläsning om Hundens mat
IPO-seminar
Aktivitetsdagar med olika inriktningar

Alla förslag på verksamhet från LO´ts medlemmar tas tacksamt emot.
§ 12 Övriga frågor
Hänskjuts till årsmötet då få medlemmar deltog på mötet
§ 13

Mötets avslutande Avslutade Thord mötet och tackade för en givande dag.
Tack till Chico som bakat bullar och Lisa som bjöd på glögg.

Uppfattat och nedtecknat av

Lisa Druse
Mötessekreterare

Thord Byström
Ordförande

Justeras

Angelique Lannervall

Satu Kettunen

