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STYRELSEMÖTE FÖR SDK:S HUVUDSTYRELSE 

Datum 2003-03-04 
  
Plats On line 
  
Deltagare Torbjörn Eriksson         Ordförande 

Johan Arborelius           Vice ordförande 
Ewa Agborg                   Sekreterare 
Susanne Groth                Kassör     
Helene Nilsson               Suppleant 
 

Frånvarande Bibbi Larsen                   Ledamot 
Anders Dahlgren            Suppleant 
Birgitta Hoflin                Suppleant 
 

§ 58 
Inledning 

 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  
§ 59  
Fastställande av 
dagordning 

 
Dagordningen fastställdes. 
Konstaterades att Helene Nilsson vid detta möte fungerar som ordinarie ledamot i 
ordinarie ledamots frånvaro. 
 

§ 60 
Val av 
sekreterare 
 

 
Johan Arborelius valdes till sekreterare. 

§ 61  
Val av 
justeringsman 

 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Helene Nilsson. 
 

  
§ 62 
Protokoll från 
föregående möte 
 

 
Protokoll nr 3/03 lades till handlingarna. 

§ 63 
Genetikkurs 
 

 
Helene presenterade förslag till upplägg. 
Beslutades att bjuda in till kursen 29-30 mars enligt förslaget till en kostnad av 250:-
per deltagare och att omgående lägga ut inbjudan på vår hemsida (verkställt 5/3). 

§ 64 
IDC-
medlemskap 

 
Eftersom frågan är upptagen som punkt på dagordningen till årsmötet, behandlades 
ej frågan vidare. 
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§ 65 
Oacceptabelt 
beteende hos 
hund 

 
Enligt domarreportage, insänt till tidningen, ska bitförsök ha gjorts i 
utställningsringen vid av SDK arrangerad utställning. 
Ingen anmälan är gjord till SKK. 
Beslöts tillskriva utställningsansvariga för aktuell utställning med begäran om 
redogörelse för påstådd incident. 
 

§ 66 
Uppfödare –  
omnämnande i 
tidningen av 
SDK-anslutna 
  

 
Susanne lägger fram förslag vid årsmötet. 
 

§ 67 
Utbetalning av 
C-medlemsavgift 
  

 
Beslöts utbetala avgifter för år 2002 till respektive LO. 
 

§ 68 
Medlemsökning 

 
Susanne förbereder förslag till hur uppfödare, som betalar valpköpares 
medlemsavgift, skulle kunna premieras. Förslaget presenteras vid årsmötet. 
 

§ 69 
Tidningsannons 
 

 
Kustmarken avser ha stående annons år 2003 och erbjuder samtidigt alla SDK-
medlemmar rabatt på sina varor med 10%. 
Ingegerd Söderström och Lilith Edström är berättigade till var sin gratisannons under 
2003 p g a problem med deras respektive julannons. 
 

§ 70 
Årsavgift 2004 
 

 
Beslöts föreslå årsmötet om oförändrad årsavgift med tanke på den förbättrade 
ekonomin. Beslutar SBK om höjning, så höjer vi dock motsvarande belopp. 
 

§ 71 
Sekreterare vid 
årsmötet 
 

 
Beslöts utse Ewa till sekreterare. 

§ 72 
Sponsring av 
VM/SM-
deltagare 
 

 
Beslöts bordlägga frågan till efter årsmötet. 
 

§ 73 
Scanner och 
brännare 

 
Konstaterades att tidningsredaktionen måste ha scanner och brännare för sin 
verksamhet. 
Beslöts bordlägga beslut om inköp till efter årsmötet. 
 

§ 74 
Mötets 
avslutande 

 
Ordförande tackade de deltagande för visat intresse, samt förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Johan Arborelius 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Torbjörn Eriksson Helene Nilsson 
Ordförande Justeringsman  


