
SVENSKA DOBERMANN KLUBBEN 
Protokoll nr 13/03 

    
Styrelsemöte för SDK’s huvudstyrelse 
 
Datum:  19 november 2003 kl 18.30 
 
Plats:  On line  
 
Närvarande: Torbjörn Eriksson ordförande 
  Camilla Dahlgren vice ordförande 
  Marie Wiklund sekreterare  
  Thord Byström ledamot 
  Johan Arborelius suppleant   
  Lennart Eriksson suppleant   (fr o m § 222)  
   
Frånvarande: Susanne Groth kassör 
     
 
§ 209 Mötets öppnande 
 

Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Johan Arborelius går in som ordinarie.  
 
§ 210 Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 
 

Dagordningen fastställdes, övriga frågor anmäldes. 
 
§ 211 Val av justerare 
 

Thord Byström valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 212 Protokoll från föregående möte 
 

Protokoll nr 11 och 12 fanns för genomgång, då de ej är justerade beslöts att avvakta med 
genomgång till kommande möte 4/12.  

 
§ 213 Kassarapport samt medlemsredovisning 

Ingen aktuell kassarapport finns då kassören ej var närvarande. Thord väckte frågan om viss 
ersättning för faktiska utlägg. Ingen halvårsrevision är gjorde ännu, skall ske snarast.  

 
§ 214 Inkommande samt utgående skrivelser. 
 
Inkommande skrivelser 
 
Nr Datum Från  Avser  Skickat till
 
  
157. 031023 SBK  Faktura stambokföringsavgifter  Susanne 
158. 031023 SBK  Utställningskritik  Lisa 
    Kornings- och MH-protokoll  Laine 
    Remiss gällande regler för valphänv. ARK 
159. 031023 SBK  Rasspecifika och icke rasspecifika 
    championat  ARK 
160 031024 SBK  listor, beställningsblanketter medlemsmatrikel, 
    etiketter, uppgifter om medlemsavgifter  
    2004  Susanne 
    SBK-info nr 7, lista mentalfunk. 
161 031023 Zukes  Annonsering 
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162 031027 SBK  Rasdata  ARK 
163 031029 Daniel Jönsson  Förslag valphänvisning 
164 031030 SBK  Ofullständig resultatlista   
165 031031 SBK  MH- och korningsprotokoll,  Laine 
    Utställningskritiker  Lisa 
166 031031 Eva Temrin RASK  RASK-protokoll från 4-5/10 
167 031102 Monica Norberg  Korning Såsta Gård 
168 031103 Daniel Jönsson  Omplacering 
169 031107 Maria Bohlin  Medlemslista   
170 031109 Olle Davidsson  Framsida Dobermann nr 2 
171 031110 Ingegerd Söderström SDK’s klubbtidning 
172 031111 ARK  Mötesprotokoll 
173 031111 Barbro Kamleitner mfl Motion till årsmötet 
174 031111 Lisa Druse m fl  Motion till årsmötet 
175 031111 Ammi Aro  Tack för en fin tidning 
176 031112 Helene Nilsson  Dålig etik och moral 
177 031112 Laine Löfman  Motioner till årsmötet 
178 031113 Eva Temrin  Stämmer S Groths mailadress? 
179 031113 Martin Lindberg  Beställa tidigare nummer av tidningen? Susanne 
180 031114 Mariann Elvethun  När får hon sitt nr av tidningen?  Susanne 
181 031114 Marilouise Quistberg Motion till årsmötet 
182 031114 Lilith Edström  Motioner till årsmötet 
183 031114 Laine Löfman  Info till valpköpare  ARK 
184 031115 Barbro K/ARK  Laines förslag är under beaktan 
185 031119 Jeanett Lemmeke  Kränkande brev 
 
Utgående skrivelser 
 
52. 031028 Zukes Prislista annonsering 
53 031107 Torsten Gustafsson Korningsplaketter 
54 031111 Daniel Jönsson Remiss SKK 
55 031112 Daniel Jönsson Tidningen nr 3 
56 031113 Eva Temrin Susannes mailadress 
57 031113 Martin Lindberg Vb till Susanne G 
58 031114 Mariann Elvethun Tidningen  Susanne                                  
 
§ 215 Rapporter från kommittéerna 
   

ARK har haft sammanträde i Stockholm och anteckningar från detta möte har skickats till 
styrelsen och lagts ut på hemsidan. 
 
Material tillhörigt ARK, från tidigare ARK och valphänvisningsansvarig, har trots många 
påminnelser ännu inte tillställts ARK (förutom 2 CD-skivor). Ordförande meddelade att han fått 
mail om att material skall överlämnas på medlemsmötet den 29/11. 
 
ARK har beslutat att anordna en Uppfödarkonferens den 24 januari. Förslag på föreläsare är 
Lennart Swenson. Camilla ringer och hör om han kan. Kallelse till denna måste gå i nr 4 av 
tidningen. 
 
På Medlemsmötet den 29 november kommer att informeras om den remiss som skickats ut till 
rasklubbarna och som skall besvaras innan 1/12-2003 
 
Registerkommittén.  Diskuterades frågan om alla resultat skall redovisas på hemsidan oavsett 
om de är verifierade eller inte. Meningen var den att alla tävlingsresultat kan publiceras men 
att MH och mentaltesten fortsättningsvis skall redovisas av registerkommittén. 
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Brukskommittén har inget att rapportera. 
 
Exteriöransvarig Rapporterar att exteriördomarkonferensen för dobermann 25/10 genomförts 
och att det deltog ett 40-tal domare. Av exteriörbeskrivarna deltog Lisa, Barbro, Jeanett och 
Lilith. Övriga hade lämnat skäliga återbud.  
 
Korningsansvarig har inget att rapportera. 
 
Utställningsansvarig har informerat om att pingstutställningen kommer att avhållas i samband 
med bruks-SM för dobermann i Örebro, ansökan om ändring av utställningsplats måste 
skickas till SBK. 
 
Brev från Södra ang. huvudutstållningen skickas till styrelsen och ett mailbeslut tas . 
 
PR/Info-kommittén har inget att rapportera. 
 
IDC. Thord har skrivit ett referat från kongressen som kommer så snart hans dator fungerar 
igen. 

 
§ 216 Hemsidan  
  

Daniel och Torbjörn utarbetar en policy för hemsidan. Johan talar med Daniel om uppdatering 
av sidan. 

 
§ 217 Tidningen 
 

Nr tre ligger i tryckpressarna och tidningen kommer att gå direkt från tryckeriet till 
medlemmarna. Övriga får Susanne skicka till. Kostnaden för att tryckeriet sköter utskicket blir 
inte större än det kostar att skicka hela tidningen till Susanne och dessutom får man en 
tidsvinst som är betydande.  
 
Nr 4 går till tryckeriet den 1 december, inte en dag senare om den skall komma ut till jul. 

 
§ 218 Ras-SM  
 
 Då Lennart inte är närvarade bordlades frågan. 
 
§ 219 Reklambanner på hemsidan  
 
 Bordlades då Susanne ej är närvarande. 
  
§ 220    Uppfödarkonferens/medlemsmöte 
 
 Uppfödarkonferensen kan dra många intresserade, beslöts att tillämpa förhandsanmälan. 

Camilla söker Lennart Swenson.  
 
Till uppfödarkonferensen i januari tas frågorna som är bordlagda från årsmötet 2003 samt 
information om arbetet med RAS (rasspecifika avelsstrategier).  
 
Marie skriver dagordning till medlemsmötet. 

 
§ 221 Årsmöte 2004 
 

Årsmötet 2004 blir på Linköpings Universitet den 6 mars 2004. Mötet börjar 11.00 
Camilla ansvarar för kontakt med universitetet.  
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Motioner. 45 motioner har inkommit till årsmötet 2004. Beslutades att behandla dessa vid 
kommande styrelsemöte. Thord tycker det är bra om vi har en färdig mening till detta möte, då 
det kommer att ta väldigt lång tid annars. 

 
§ 222 Skrivelser till och från styrelsen  
 
 Diskuterades skrivelser som inkommit till SDK från medlemmar. Beslöts att ett generellt svar 

på dessa skrivelser skall formuleras. Kontakt med SKK kommer att tas om hur dessa brev 
skall hanteras rent principiellt.  

  
§ 223 Övriga frågor 
 

a) Räkningar. Bordlades då kassören ej var närvarande 
b) Omplaceringslistan. Beslöts att endast dobermann med stamtavla kan hänvisas. 
c) Företagsannonser. Ny ansvarig för företagsannonser måste utses.  
d) Resultat SDK utställningar på hemsidan. Diskuterades att lägga ut resultaten från SDK’s 

utställningar på hemsidan men att fortsättningsvis låta fotomaterial och reportage ligga 
kvar i tidningen. 

e) Ansvarig utgivare tidning/hemsida. Marie hämtar formulär från PRV. 
f) Etik. Thord och Lennart utarbetar grundmaterial för behandling på nästa styrelsemöte. 

 
§ 224 Nästa möte 
 
 4/12 kl 18.30. 
 
§ 225 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade alla för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet      
 
 
 
 
Marie Wiklund   
     
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Torbjörn Eriksson   Thord Byström 
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