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Styrelsemöte för SDK’s huvudstyrelse 
 
Datum:  Del 1:  2 april 2003 kl 18.30 
  Del 2:  9 april 2003 kl 19.30 
 
Plats:  On line 
 
Närvarande: Torbjörn Eriksson ordförande 
  Camilla Dahlgren vice ordförande (deltog via telefon) 
  Marie Wiklund sekreterare 
  Susanne Groth kassör 
  Thord Byström ledamot 
  Johan Arborelius suppleant 
  Lennart Eriksson suppleant 
 
Del 1 av 2 
 
§ 86 Mötets öppnande 
 
 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 87 Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 
 
 Dagordningen fastställdes och övriga frågor anmäldes. 
 
§ 88 Val av mötessekreterare 
 
 Marie Wiklund valdes till mötessekreterare. 
 
§ 89 Val av justerare 
 

Thord Byström valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 90 Protokoll från föregående möte. 
 
 Bordlades till del två av mötet. 
 
§ 91 Kassarapport samt medlemsredovisning 
 
 Postgiro 34.000:-  Handkassa 600:-.  
 Nyligen inkomna räkningar ej betalda. 
  
 Medlemsantal  567 fördelat på  299 A, 3 B, 59 C, 200 D, 6 HK.  
   
§ 92 Inkommande och utgående skrivelser 
 
 Se bilagor. 
 
§ 93 ARK 
 
 Beslutades att utse Camilla Dahlgren att arbeta fram en grupp på ca 6 personer att 
 ingå i ARK och framlägga förslaget för beslut på nästa styrelsemöte 6/5 2003. 
 
§ 94 Valphänvisningen 
 
 Beslutades att utse Maria Possner till valphänvisningsansvarig.  
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§ 95 PR/Info-kommittén 
 

Beslutades att Susanne Groth blir sammankallande i PR/Info-kommittén och tillfrågar ett 
lämpligt antal personer att arbeta med de olika bitar som ingår. 

 
§ 96 Bruks- och IPO-kommittén 
 
 Beslutades att Bruks- och IPO-kommittén förblir oförändrad. 
 
§ 97 Utställningskommittén 
 

Beslutades att utställningsansvarig förblir oförändrad samt att Lisa tillfrågas om hon har 
förslag på någon person som kan läras upp och samtidigt hjälpa till. 

 
§ 98 Utbildningskommittén 
 

Beslutades att utbildningskommittén skall bestå av Torbjörn Eriksson (mentalitet) och Thord 
Byström (exteriör). 

 
§ 99 Registerkommittén 
 
 Beslutades att registerkommittén förblir oförändrad. 
 
§ 100 Korningsansvarig 
 
 Beslutades att utse Lennart Eriksson till korningsansvarig. 
 
§ 101 Tidningen 
 
 Bordlades. 
 
 
Mötet ajournerades här på grund av den sena timmen. 
 
 
Mötet återupptogs on line den 9/4 2003 kl 19.30. 
 
 
Del 2 av 2 
 
Närvarande: Torbjörn Eriksson ordförande 
  Camilla Dahlgren vice ordförande 
  Marie Wiklund sekreterare 
  Susanne Groth kassör             t.o.m § 109 
  Thord Byström ledamot 
  Johan Arborelius suppleant       ordinarie ledamot fr.o.m § 110 
  Lennart  Eriksson suppleant       fr.o.m. § 104 
 
 
§ 101 Tidningen 
 

Diskussion om tidningen togs åter upp. Beslutades att bordlägga frågan och tillfråga Ewa 
Agborg om hon vill ingå i en redaktionskommitté. 
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§ 102 Trofén 
 

Beslutades att Camilla Jönsson tar över trofén och får i uppdrag att se över 
poängberäkningen som ska presenteras för styrelsen. 

 
§ 103 IDC-delegat 
 
 Beslutades att utse Thord Byström och Lilith Edström till IDC-delegater. 
 
§ 104 LO-kontaktpersoner 
 

Beslutades att utse kontaktpersoner i styrelsen till de olika Lokalområdena för att få en bättre 
”vi-känsla”. Camilla Dahlgren - Östra, Thord Byström - Sthlm, Marie Wiklund - Södra, Lennart 
Eriksson - Bergslagen och Johan Arborelius – Västra. 

 
§ 105 Webredaktör 
 

Beslutades att uppdra till webredaktören Daniel Jönsson att undersöka möjligheten att byta 
webhotell så att kommittéerna kan få tillgång till ”sina” sidor på SDK’s hemsida för att kunna 
uppdatera dessa själva. 

 
§ 106 a LO’nas geografiska uppdelning 
 

Det råder en viss förvirring inom några av våra lokalområden beträffande vilka postnummer 
som tillhör de olika LO’na. Thord har en förteckning på postnummer som är tilldelade varje 
LO. Denna lista kommer att sändas till alla LO’n samt läggas ut på hemsidan. 

 
§ 106 b Beslutades att om en medlem vill byta lokalområde så görs det i samband med förnyelse av 

medlemskapet. Man meddelar det LO man vill byta från samt det LO man vill byta till samt 
kassören. Tidigare beslut från protokoll 6/97 sid 3 § 15/a är därmed upphävt. 

 
§ 107 Styrelseförteckning på HS hemsida 
 
 Beslutades att förteckning över samtliga LO’ns styrelser läggs ut på hemsidan. 
 
§ 108 ASK-mötet i april 
 
 Beslutades att Susanne Groth och Thord Byström representerar SDK på ASK-mötet. Thord 

har dock endast möjlighet att medverka under söndagen. 
  
§ 109 Reklam-banner på hemsidan 
 

Förfrågan har kommit till HS om vad priset är för att ha en reklam-banner på HS hemsida. 
Beslutades att uppdra till Susanne Groth att undersöka med andra rasklubbar vad som kan 
vara rimligt att debitera. 
 

§ 110 Genetikkurs i höst 
 

Föreslogs att anordna tre likadana genetikkurser i Skåne, Göteborg och Stockholm. 
Beslutades att kontakta berörda LO’n för att kontrollera om intresse finns. 

 
§ 111 Dobermannuppfödare 
 

Diskuterades uppfödare som meddelats icke hänvisning från SKK. Beslutades att Marie 
undersöker av vilka skäl man kan meddelas icke hänvisning av SKK. 
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§ 112 Övriga frågor 
 
 Bordlades till nästa möte. 
 
§ 113 Nästa möte 
 
 6/5 2003 kl 18.30 on line. 
 
§ 114 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade alla för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Marie Wiklund 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Torbjörn Eriksson   Thord Byström 
Ordförande   Ledamot  
  
 
  


