Svenska Dobermannklubben Stockholms LO
Protokoll 4-2014
vid styrelsemöte 2014-04-21
Plats: Klubbstugan, Löttingelund

Närvarande:
Thord Byström
Angelique Lannervall Protokollförare för mötet
Maria Nissilä Andersson
Satu Kettunen
Lena Johansson
Adj: Lisa Druse

Ej närvarande: Anmält förhinder:
Rebecca Sneitz
Bodil Lund
Christer Baad
§1.1 Mötets öppnande
Thord öppnade mötet och hälsar alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna.

§ 1.2 Fastställande av dagordning
Dagordning genomgicks och fastställdes
§1.3 Val av protokoll justerare
Satu Kettonen
§1.4 Föregående protokoll
Lena Johansson anmälde en avvikande åsikt att Lorentz Ogebjer vid behov är adjungerad i
mentalkommittén, som sakkunnig i frågor som rör MH/MT beroende på att han är vald revisor.
Thord förklarade att han inte sitter i någon kommitté utan endast kontaktas i frågor som berör hans
kompetens som insatt i mentalfrågor.
§1.5 Ekonomisk Rapport
Satu presenterade resultaten: PG: 31.911 HK? Fordran 600kr medlem. Satu påminner.
Ej draget: Stambokföringsavgifter, nyckel dep, Gyllensten, Toatömning ca 8.092 kr
§1.6 Skrivelser in/ut
Thord Byström har skickat ut brev till alla i styrelsen adresserat Lena Johansson
§1.7 Rapport kommittéer
Bruks: tisdagsträffarna har startat. Samling 17.30 Ansvariga på rullande schema
Prova på IPO dag den 10 maj, Anmälan till Satu, Mat kommer finnas att köpa.
Utställning: Ringträning 11 maj med Thord Byström och Lisa Druse. ingen anmälan, Samling 12.00
MH/MT Letar efter andra ställen att vara på då vi behöver anordna både MH och MT. Försöka få till
MT på annat ställe under maj juni om möjligt.
Stuga: Thord Byström har tagit hit flera dunkar vatten, dragit om elen så att det fungerar ute på
parkeringen samt att det är tidsstyrning på planerna. Satt in ett nytt element på toaletten, samt satt
upp nya lampor på altanen. Lisa och Angelique har sponsrat med uppstart för försäljning av läsk,
kakor m.m. Lisa har planterat blommor som också sponsrats av henne.
Thord har bekostat och lagat gräsklipparen och området klipps nu med jämna mellanrum. Skador på
stora tältet skall ses över om det går att laga.
Medlemsmöte är flyttat till 14 juni p.g.a. tidningen inte hinner komma ut i tid för fastställt möte.
Fastställande av budget och verksamhet på kommande medlemsmöte bordläggs till möte 1/5.
Problem för styrelsen att hantera Facebooksidan måste åtgärdas, Diskussion om hemsidan
bordlägges till kommande möte.

§1.8 Verksamhet
Medlemsmöte flyttat till den 14 juni kl. 12.00 på klubbområdet.
Området är uthyrt den 2 maj till retriverklubben samt den 31 aug till Boxerklubben.
§1.9 Övriga frågor
RM, utställning. Lisa Druse är ansvarig för utställningsdelen inför HS och står som ansvarig till Svensk
Dobermannvinnare 2014. Annonsen i hundsport anger även att Lot är ansvarig för utställningen,
vilket är fel. Detta beror på ett misstag då annonsen beställdes så antogs felaktigt att det var även
denna gång i LO´ts regi.
Diskuterades hur många som har möjlighet att ställa upp på RM, behovet av en närvarolista
vidarebefordras till HS
De rosetter som finns i LO´ts lager kommer att säljas till HS och RM (BIG-rosetter behålls då de inte är
användbara på denna utställning).
§1.10 Nästa möte
1 juni kl. 15.00 på klubbområdet

§1.11 Avslutning
Thord Byström tacka alla och avslutade mötet.
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