SVENSKA DOBERMANN KLUBBEN
Protokoll nr 9/03
Styrelsemöte för SDK’s huvudstyrelse
Datum:

9 juli 2003 kl 18.30

Plats:

Stockholm LO’s klubbområde

Närvarande:

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

Frånvarande:

§ 144

ordförande
vice ordförande
Kassör
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

Mötets öppnande
Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 145

Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställdes och övriga frågor anmäldes.

§ 146

Val av justerare
Susanne Groth valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 147

Protokoll från föregående möte
Protokoll nr 8 lades till handlingarna.

§ 148

Kassarapport samt medlemsredovisning
Postgiro: SEK 29.400:-.
Ingen medlemsredovisning eftersom SBK har semesterstängt.

§ 149

ARK
Tillfrågade medlemmar till ARK, Lisa Druse, Jeanett Lemmeke, Barbro Kamleitner och Dick
Öhman, tillsattes av styrelsen.
En uppfödar/raskonferens planeras preliminärt till 1-2/11. Plats meddelas senare.

§ 150

Hemsidan + Lo’nas hemsidor
Beslutades att klubbens uppfödare skall få erbjudande att få sitt kennelnamn publicerat på
HS hemsida mot en kostnad av 200:-/år löpande kopplat till medlemskapet. Kennelnamn,
kennelinnehavare (krävs skriftligt tillstånd enl PUL), telenr samt email.

§ 151

Ansökan korningsdiplom
Beslutades att till SBK ansöka om korningsdiplom för kennel Dobfanciers. I beslutet deltog ej
ordföranden.
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§ 152

LO’nas geografiska uppdelning
LO’nas geografiska uppdelning diskuterades och arbetas vidare med.

§ 153

IDC
Enligt protokollet från senaste IDC-kongressen framgår att ett land får representeras av en
delegat samt en gäst. Styrelsen beslutade att utse Thord Byström till delegat.

§ 154

Förslag till poängberäkning SDV lydnad
Beslutades att bordlägga frågan.

§155

Ras-SM
Beslutades att vinnartitlar kommer att delas ut i de högsta klasserna.

§156

Reklambanner på hemsidan
Diskuterades och beslutades att inhämta mer information.

§157

Övriga frågor
a. Tävlingsbok
SDK’s tävlingsbok måste revideras. Thord tar reda på vem som har originalet. Offerter tas
in från Prinfo och tryckeriet i Södertälje.
b. Kommittéer
Susanne rapporterade från PR/Infokommittén att Lilith Edström tillfrågats om att ingå i
kommittén och tackat ja.
Sekreteraren begär in arbetsbeskrivningar från kommittéerna.
Beslutades tillfråga Jim Berglund om att bli ansvarig för draghundskommittén.
c.

Försäljning
Beslutades höja priset på gamla tidningar till 30:- inkl porto.
Beslutades att höja prenumerationspriset på tidningen till 200:-/år.

d. SDK Södra LO’s medlemsavgifter
Styrelsen påminner återigen Södra LO att inbetalning av medlemsavgifter för nya
medlemmar skall ske direkt till SDK’s postgiro 19 51 59-9 och ej till SDK Södra LO’s
postgiro. Ändring skall ske omedelbart. Uppdrogs åt ordföranden att tillskriva Södra LO’t.
e. Beslutades att öppna ett bankgiro för att slippa onödiga kostnader vid betalning av våra
räkningar.
f.

LO-konferens.
Diskuterades.
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§ 158

Nästa möte
5 augusti 2003

§ 159

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

Vid protokollet

Marie Wiklund

Justeras

Justeras

Torbjörn Eriksson

Susanne Groth
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