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Styrelsemöte för SDK:s huvudstyrelse 
 
Tid 2003-02-06 
 
Plats On-line 
 
Närvarande Torbjörn Eriksson, ordförande 
 Johan Arborelius, vice ordförande 
 Ewa Agborg, sekreterare 
 Susanne Groth, kassör 
 Helene Nilsson, suppleant i ordinarie ledamots ställe 

 
Frånvarande Bibi Larsen, ledamot  
 Anders Dahlgren, suppleant 
 Birgitta Hoflin, suppleant 
 
 
 
§ 29 Öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 30 Val av sekreterare Helene Nilsson valdes till sekreterare för mötet. 
 för mötet  
 
§ 31 Val av justeringsman Johan Arborelius valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 32 Fastställande av dag- Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 ordning samt anmälan 
 av övriga frågor 
 
§ 33 Protokoll från Föregående protokoll fanns ej tillhanda och behandlades därför ej. 
 f.g. möte 
 
§ 34 Kassarapport Kassören hade ej kassarapport och medlemsredovisning 

tillhanda och kunde därmed ej redovisa desamma.  
 
§ 35a Inkommande Ej sammanställda av sekreteraren p.g.a. hög arbetsbelastning. 
 skrivelser 
 
§ 35b Utgående Ej sammanställda av sekreteraren p.g.a. hög arbetsbelastning. 
  skrivelser 
 
§ 36 Rapporter från * Hälsogruppen, som tillsattes vid medlemsmötet i 
  kommittéer samt Katrineholm, har inkommit med en redogörelse och de 
  handlingarna kommer att kunna presenteras på årsmötet. 
   * Valphänvisningsruppen, som tillsattes vid medlemsmötet i 

Katrineholm, har rapporterat att de har ett förslag klart som kan 
presenteras i årsmöteshandlingarna.  
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   * Ögongruppen, som tillsattes vid medlemsmötet i Katrineholm 
har ej svarat på styrelsens uppmaning att inkomma med rapport. 

  * Utställningskommittén har ej svarat på styrelsens förfrågan 
angående utställning år 2003 samt domarändring. Utställnings-
kommittén har ej heller svarat på styrelsens undran om varför 
det inte längre sänds in referat från våra utställningar till 
tidningen.  
* Kommittéerna ARK samt IDC har ej svarat på styrelsens 
förfrågan om rapportering från evenemang samt ej heller svarat 
på varför inget material från dessa kommittéer sänds in till 
tidningen.  
* Registerkommittén har meddelat att programmet DoberData i 
stort är provkört och kontrollerat. Det kommer att finnas 
möjlighet att köpa programmet i samband med SDK:s årsmöte. 
Mats Falkeman kommer att presentera programmet samt svara 
på frågor under 30 minuter innan årsmötet startar.  
* Övriga kommittéer har ej inkommit med någon form av 
rapport. 
* Bergslagens LO har styrelsens förtroende och uppdrag att 
boka domare till pingst-utställningen i Västerås eftersom det ej 
gjorts av klubbens utställningsansvariga. Bokning skall ske via 
SKK. 
* Södra LO har redan inkommit med handlingar till årsmötet.  

  Styrelsen beslutade att Ewa Agborg skriver till de LO:n samt 
kommittéer som ej inkommit med handlingar och att Torbjörn 
ringer och samtalar med ”ögongruppen”. Alla skall uppmanas 
att inför årsmötet inkomma med rapport/ verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan till Torbjörn, senast 2003-02-15. 

 
§ 37 Tidningen Nr 3-4/2002 av tidningen blev inte riktigt korrekt p.g.a. att 

redaktörens och tryckeriets program inte var synkroniserade. 
Redaktören har talat med tryckeriet och felet skall förhopp-
ningsvis vara avhjälpt i kommande nummer. De som fått 
annonserna förvanskade bör höra av sig till styrelsen för att få en 
gratisannons som kompensation.  
Manusstopp för nummer 1/2003 är den 1 mars. 
 

§ 38 Genetikkursen Genetikkursen kommer att genomföras den 29 – 30 mars 2003, i 
trakten av Uppsala eller Stockholm. Ytterligare information 
kommer snarast att läggas ut på hemsidan, den tillhandahållas 
även av sekreteraren. Anmälan kommer att vara bindande. 
Helene håller fortsatt kontakt med föreläsaren. 

 
§ 39 Hemsidan Styrelsen konfirmerade förslaget om att låta vår webbmaster 

konfigurera forumet så att det fungerar bättre. Kostnaden för 
detta tas ut av företaget som tillhandahåller forumet. Kostnaden 
var ca 150:- under 2002. Då on-line forumet gör att klubben kan 
spara mycket pengar i form av att reseersättningar inte behöver 
betalas ut, får man anse beloppet skäligt. Styrelsen beslutade 
enligt ovan samt att Torbjörn kontaktar webbmastern som vet 
exakt vilken summa som gäller för år 2003. 
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§ 40  Motioner: * Motion från Västerbottens LO.  
Styrelsen beslutade att tillstyrka Västerbottens motion gällande i 
vilken klass dobermann skall placeras i dragtävlingar. Förslaget 
kommer att stärka dobermannens möjligheter att fortsatt hävda sig i 
draghundsporten. (Motionen i sin helhet, se bilaga 1). 
* Motion från enskild medlem. 
Styrelsen beslutade att avstyrka motionen eftersom den med 
nuvarande formulering skulle komma att kosta klubben stora 
pengar i form av ökat antal sidor i medlemstidningen. (Motionen i 
sin helhet, se bilaga 2).  
 

§ 41  Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum 19/2, kl 18.30 on-line. 
 

§ 42 Avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
  
 
 

Vid protokollet 
 
 
Helene Nilsson 
 
 

 
Justeras 
 
 
Torbjörn Eriksson, ordförande Johan Arborelius, justeringsman 

 


