SVENSKA DOBERMANN KLUBBEN
Protokoll nr 14/03
Styrelsemöte för SDK’s huvudstyrelse
Datum:

4 december 2003 kl 18.30

Plats:

On line

Närvarande:

Torbjörn Eriksson
Camilla Dahlgren
Marie Wiklund
Thord Byström
Johan Arborelius
Lennart Eriksson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

Frånvarande:

Susanne Groth

kassör

§ 226

Mötets öppnande
Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Johan Arborelius går in som ordinarie.

§ 227

Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes.

§ 228

Val av justerare
Lennart Eriksson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 229

Protokoll från föregående möte
Protokoll nr 11 och 12 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 230

Kassarapport samt medlemsredovisning
PG 56.900:-, räkningar 19.200:- I den summan ligger tryck av tidning nr 2.
Medlemmar 554 st.

§ 231

Inkommande samt utgående skrivelser.
Redovisas nästa möte.

§ 232

Motioner till årsmötet
Bordlades till nästa möte.

§ 233

SDK’s korningar
Rutinerna beträffande tillvägagångssätten för arrangerande av MH och Korningar ska ses
över. Uppdrogs åt Lennart att kontakta Annelie Starck på SBK’s kansli. Information kommer
inom kort skickas ut till alla LO’n samt läggas ut på hemsidan och i tidningen. Punkten
justerades omedelbart.
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§ 234

Rapporter från kommittéerna
ARK rapporterade att SDK’s medlemsmöte den 29/11 kom fram till ett första förslag till SBK
angående valphänvisningsregler.
Vidare är Lennart Swensson kontaktad och inbokad på SDK’s raskonferens som kommer att
förläggas till Linköping den 17-18/1 2004.
Registerkommittén tycker att den får för lite material att lägga ut på hemsidan. Sekreteraren
meddelade att allt material som kommer från SBK/SKK avseende MH, MT, ögon och HD
löpande skickas vidare till Registerkommittén. Resultat på ögon och HD har endast kommit en
gång från SKK i år.
Brukskommittén har inget att rapportera.
Utbildningskommittén har inget att rapportera.
PR/Info har inte rapporterat något.
Utställningsansvarig har varit i kontakt med Södra LO med ett förslag på domare till
huvudutställningen i augusti. De skall ha möte på lördag och återkommer sedan. De vill inte
ha ZTP så förslag är att man bjuder in Juliana Rechnar till Örebro och anordnar ZTP där i
samband med SM och utställning. Uppdrogs åt Lisa att kontakta Juliana Rechnar.
Korningsansvarig rapporterade att Stockholms LO sökt MH 17 april och 17 oktober 2004,
Korning 16 oktober 2004.
Lennart rapporterade även att han deltagit på en träff med rasklubbar och SBK-klubbar i
Närke-distriktet där det diskuterades MH.
Tidningen. Redaktören rapporterade att nr 4 ligger på tryckeriet och kommer att distribueras
före jul. Annonserna i 2003 års julnummer har glädjande nog ökat till 15 sidor.
Förhoppningsvis blir det ändå bättre nästa år då medlemmarna märker att utgivningsplanen
hålls.
Valphänvisningen. Maria rapporterade att hon äntligen fått material från tidigare
hänvisningsansvarig, 3 pärmar samt 2 papperskassar med lösa papper och kuvert. Hon
undrar vad hon skall göra med alla gamla papper och ögonlysningsprotokoll. Konstaterades
att eftersom all information finns på SKK’s hunddata finns ingen anledning att spara på gamla
kopior inskickade för tidigare hänvisningar. Maria har köpt pärmar och register. Hon ska
skicka in kvitton till kassören så får hon naturligtvis ersättning för införskaffat kontorsmaterial.

§ 235

Ras-SM
Lennart och Barbro fortsätter med planeringen och tillsätter en arbetsgrupp. Beslutades att
även ZTP kommer att anordnas under SM-helgen.

Här bröts mötet pga den sena timmen. Resterande punkter hänsköts till nästa möte.
§ 224

Nästa möte
Datum för nästa möte beslutas via mail.

§ 225

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Marie Wiklund

Justeras

Justeras

Torbjörn Eriksson

Lennart Eriksson
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