SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN STOCKHOLMS LO
Protokoll No 5-2014. Förd vid styrelsemöte 2014-06-01. Plats: Klubbstugan, Löttingelund.
Närvarande:
Thord Byström
Angelique Lannervall
Satu Kettunen - protokollförare för mötet
Bodil Lund
Adjungerad i utställningsfrågor: Lisa Druse
Ej närvarande, anmält förhinder:
Rebecca Sneitz
Lena Johansson
Maria Nissilä Andersson
Christer Baad
§1.1 Mötets öppnande
Thord öppnade mötet och hälsade alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna.
§ 1.2 Fastställande av dagordning
Dagordning genomgicks och fastställdes.
§1.3 Val av protokoll justerare
Bodil Lund valdes.
§1.4 Föregående protokoll
Thord läste igenom föregående protokoll. Protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§1.5 Ekonomisk Rapport
Satu presenterade ekonomisk rapport och rambudget 2014 som kommer att presenteras i
medlemsmötet. Aktuellt PG 27.557 kr, HK 3000 kr. Aktuella fordringar 2380 kr, skulder 6100 kr.
Rambudget innehållande redovisning för våra aktiviteter 2014 diskuterades, innehållande prognos till
hösten 2014, likaså övrigt 2014: lokal uthyrning till andra bruksraser, kommande kostnader,
klubbområde underhåll och övriga kostnader. Utställning Mars 2015 har också tagits med i
rambudget.
Bestämdes efter offert från Nordea att flytta 10.000 kr på ett sparkonto med 1 års fastränta placering
för lite bättre avkastning, och för att blockera kapital för eventuella oväntade kostnader i längden.
§1.6 Skrivelser in/ut

Inkommit förfrågan om LO tänker att organisera ZTP test till vår 2015. Frågan diskuterates och
styrelsen är positiv i tanken, dock risktagande bör vidare diskuteras tillsammans med HS, Thord tog
på sig detta. Satu tog på sig att göra en uppfödare gallup (i samarbete med Maria Nissilä, efter
förfrågan) på hur många hundar kan förväntas att delta.
Utgått betalningspåminnelse från kassör för alla aktuella fordringar.
§1.7 Rapport kommittéer
Bruks och lydnad: Tisdagsträffarna rullar på, och har nu också meddelats på hemsida. Samling
17.30. Ansvariga på rullande schema.
Prova-på-IPO dag organiserades av Satu och Olof Haggren 10 Maj: Trots regnet 7 ekipage deltog,
övrigt ökat interesse, positivt feedback, fortsättning till hösten önskas.
Utställning: Ringträning öppet för alla medlemmar kördes 11 Maj med Thord Byström och Lisa Druse
dock tyvärr låg deltagande.
Förberedelser för RM utställning 17 Juni med LOs inverkan med HS pågår fullt, och Lisa och Angelique
rapporterar att läget är under kontroll.
MH/MT: Letar fortfarande efter andra ställen att vara på då vi behöver anordna både MH och MT.
Thord tog på sig att följa upp med Lorentz. MH/MT/exteriörbedömningstillfälle planeras till hösten.
Stuga: Thord Byström fortsätter att se till att området vårdas löpande och att det finns dryck och
tilltugg i stugan att köpa för medlemmar.
Websida och Facebook: Problem för styrelsen att hantera och uppdatera klubbens sociala
kommunikationskanaler, dvs. websida och facebook sida, togs upp igen och behöver åtgärdas.
Bestämdes att publicera protokollen på klubbens websida senast när problemet med websida och
facebook administration, och möjlighet för löpande uppdateringarna är lösta.
§1.8 Verksamhet
Fastställande av aktivitet och rambudgetplan 2014.
Medlemmarna är välkomna att delta medlemsmöte den 14 Juni kl. 12.00 på klubbstugan.
Uthyrning av området den 31 Aug till Boxerklubben är nu avbokat.
§1.9 Övriga frågor
Diskuterades vem som har möjlighet att ställa upp på RM, intresserade hänvisas till Lisa Druse eller
HS organisatör Camilla Rönnqvist.
Dilemmat om smidigare administration och lägliga uppdateringar på LOs websida och Facebook sida
påstår. Man har försökt att nå aktuell ansvarig mot styrelsen för att diskutera lösning på problemet.
Styrelsen vill ha flera site administratörer och viktiga uppdateringar måste publiceras och dem ska
synas på sidorna istället att hamna gömda i diskussion avdelning i Facebook. Bodil tog på sig att
kontakta Lena för att diskutera om en omedelbar lösning. Vidare lösning bordlades till nästa möte.
Styrelsen gick igenom dagordning vid kommande medlemsmöte. Kallelse har publicerats i SDK
tidningen, och dagordning ska vara tillgänglig för medlemmarna senast sju dagar före mötet via
websidan.
§1.10 Nästa möte
Medlemsmöte 14 Juni kl. 12.00 i klubbstugan.
Nästa styrelsemöte 06 Juli kl. 15.00 i klubbstugan.
§1.11 Avslutning
Thord Byström tackade alla och avslutade mötet.
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