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Datum 2004-03-28
Plats: Hacketorp

Närvarande

Thord Byström
Marie Wiklund
Lennart Eriksson
Maria Bohlin
Lisa Druse

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
suppleant

Frånvarande
anmält förhinder

Folke Lötborn
Johan Arborelius
Camilla Dahlgren

vice ordförande
suppleant
suppleant

Åtgärdas av

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade möte och hälsade styrelsen välkomna till mötet.
Thord berättade för styrelsen att Pia Rundqvist har avlidit och att han
och Lisa kommer att närvara vid begravningen den 2 maj.
§ 2 Val av justerare samt protokollförare
Maria Bohlin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Lisa Druse valdes att föra mötesprotokollen under verksamhetsåret
§ 3 Ordinarie ledamot
I Folkes frånvaro går Lisa in som ordinarie ledamot
§ 4 Föregående protokoll
Protokoll nr 1 samt konstitueringsprotokoll gicks igenom.
Uppföljning av § medlemmar och prenumeranter som inte fått tidningen,
Detta måste fortsätta att utredas.
Därefter lades protokollet till handlingarna.

Lennart

§ 5 Fastställande av dagordning
Thord har gjort i ordning en fast dagordning som kommer att
användas vid samtliga möten.
Fastställdes dagordningen med tillägg av övriga frågor enligt följande
a) SM
b) LO-stadgar
c) Stam & korningsbok
d) Trofén
e) Arbetsbeskrivningar för kommittéer och ansvariga
f) Kongressen
g) LO-kontakter
h) Exteriörbeskrivningsprotokoll
i) Aktivitetslista
j) Ej återlämnat material
§ 6 Kassarapport/medlemsredovisning, kostnadsrelaterade frågor
a) Postgiro 37.186.92

b) Handkassa 1.900.00

c) A-medl - 286 D- 202

C - 58

B -7

Totalt 546
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Övrigt under punkten.
Styrelsen beslöt att skicka en blomma till Pia Rundqvists begravning.
Lisa
Kassören tar hand om utskick till nya medlemmar som får:
Ett välkomnande brev, äldre tidning och medlemskort.

Lennart

SDK får information om nya dobermann ägare via SKK, beslöts att
vi skickar ett brev om SDK och en informationsfolder.
Lennart kommer att följa upp hur utfallet blir av dessa utskick.

Lennart

Brev till Södra LO angående betalningsrutiner för nya medlemmar.

Marie

Västra LO har beställt 20 korningssköldar, dessa skall levereras omgående
Exteriörbeskrivningsprotokollen är i det närmaste slut.
Diskuterades inköp av nya exteriörbeskrivningsprotokoll, Lennart har begärt in
offert för 500 st.
Tills vidare kan Hundbeskrivningsprotokollen användas även
vid exteriörbeskrivning
Ny omgång tävlingsböcker skall tas fram, med relevanta ändringar.

Lennart

§ 7 Skrivelser Inkommande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

02-jan
07-jan
09-jan
09-jan
10-jan
12-jan
14-jan
14-jan
14-jan
14-jan
19-jan
19-jan
19-jan
20-jan
20-jan
23-jan
23-jan
23-jan
02-feb
02-feb
03-feb
09-feb
19-feb
10-feb
10-feb
10-feb
10-feb
10-feb
12-feb
12-feb
17-feb
20-feb

SKK
Pia Andersson
SBK
Daniel Jönsson
Sekr Sthlms LO
SBK
Sekr Sthlms LO
Kennel Beckers
SBK
SBK
SBK Härnösand
SBK
SBK
SBK
Gävle BK
SBK
SBK
SBK
SKK
SBK Sthlmsdistr
Skellefteå BK
SBK
SBK
SBK
SKK
SBK
SBK
SBK
SBK
SKK
SKK
SBK

Dispensansökan
kopia faktura Telenor
Rasdata
Förslag reklam hemsidan
Styrelseprotokoll
Ansökan om bet för.
Styrelseprotokoll
Bra info på valphänv.
Listor, medlemsstatistik
Ordförandekonferens
Inbj Draghunds-SM
SBK Info
Faktura medlemsförsäkring
Faktura etiketter
MH-prot
Tävlingsansökan agility
Medlemsavgift I Englund
Stambokföringsavgifter
Icke hänvisning
Kallelse årsmöte
Utställningskritik
Listor
Stambokföringsavgifter
Prot C-Hus, Inbj D-Hus-konf
Inbj kurs i avelsplanering
Inbj seminarium K Svartberg
Kongressen
Listor reg 2003
Rask
SKK's uppfödarutb.
Inbj avelsråd steg 1
Exteriörbeskrivarutbildning

33

20-feb

SBK

Raskmöte

ARK reg.komm

SG + ringt

LE

SG
SG
LL
SG
SG

LD
SG

ARK

Lisa
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

20-feb
23-feb
02-mar
02-mar
02-mar
03-mar
04-mar
04-mar
04-mar
05-mar
08-mar
08-mar
08-mar
08-mar

SBK
SBK
SBK
SBK
SBK
SBK smålandsdistr.
SBK
SBK
SKK
SBK
Schäferhundkl OG Gbg
SBK
SBK
SBK

48
49
50
51
52
53

12-mar
17-mar
22-mar
23-mar
23-mar
24-mar

Matfors BK
?
SBK
Prinfo
SBK
Örebro BK

Kallelse RAS/RUS konf
Medlemsavgift B Nilsson
Betalningspåm f 608979
Betalningspåm f 1680308
Betalningspåm f 121676
Årsmöteshandlingar
SKK's uppfödarutb.
Kurs för avelsråd
Åter hänvisning
Rasklubbars rätt anordna bruksprov
MH-prot
Listor
Ändringar MH
SBK Info
Inbj utv kurs lärare, medl red.
Utställningskritik
Hundbeskrivningsprotokoll
Rasdata
Offertförfrågan fr S Groth tävlingsbok
Stambokföringsavgifter
MH-prot

LE
LE
LE
LE

LL
LE
LE
LO'na
LD
LL
ARK reg.komm
LE
LL

Ink. 32 Beslöts att anmäla Marie Wiklund till nämnda utbildning
Utgående
Utgående skrivelser redovisas i protokoll 3/2004
§ 8 Rapporter
Tillsättande av kommittéer och ansvariga för verksamhetsåret 2004
a) Avelsråd
Camilla Dahlgren sammankallande
Barbro Kamleitner
Jeanett Lemmeke
Lisa Druse
Jörgen Wikström
-Den 31 mars kommer avelsrådet att ha en sittning med
Clarence Kvart på SLU angående hjärtproblem på dobermann
Kostnad 1.200 kronor
-RAS är under arbete och ARK planerar en uppfödarkonferens
under hösten.
-Antalet valphänvisare skall utökas. Brev till LO´na att själva utse
en valphänvisare inom upptagningsområdet skall skickas.
Maria Possner kvarstår som ansvarig.
-Förslag från ARK angående ändring av Omplaceringslistan.
Styrelsens mening var att man i nuläget inte skall förändra densamma.
-Ändra namnet enligt årsmötesbeslut till Valpkullsinformation på
hemsida och i tidningen.

ARK

Marie
b) Utbildning
Mental Torbjörn Eriksson
Exteriör Thord Byström
c) Register
Laine Löfman
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d) PR/INFO
Vakant. Minst 3 personer skall tillfrågas om att ingå i en kommitté
med specifika ansvarsområden, i kommittén s uppgifter ingår bl.a:
Anskaffande och utvecklande av profilkläder och försäljningsmaterial,
externa kontakter med annonsörer.
e) Bruks/IPO
Laine Löfman, ytterligare personer skall tillfrågas
Laine tillfrågas om förslag på ytterligare personer i första hand
Laine får mandat att företräda SDK i remissfrågor
rörande regelrevideringen. Punkten förklarades omedelbart justerad
f)

Utställning
Lisa Druse, ansvarig, ytterligare personer skall tillfrågas

g) Korningsansvarig, Lennart fortsätter tills vidare,
Formulär skall tas fram att användas av LO´na vid ansökan
om korning och MH. LO beställer och betalar själva för
MH och korningsprotokoll direkt till SBK
Styrelsen efterlyser efterträdare i tidningen

Maria

Thord

Lisa

Thord

Marie

h) IDC-delegat
Beslöts att Thord Byström är klubbens delegat.
i) Arkivansvarig tillfrågas om fortsatt arbete.

Lisa

j) Webmaster/webansvarig
Daniel Jönsson fortsätter sitt arbete. Styrelsen ser över rutiner
för uppdatering och innehåll på hemsidan.
Beslöts att varje styrelsemedlem har mandat att självständigt
kontakta Daniel om uppdateringar, i syfte att förkorta handläggningstid
och göra arbetet i klubben effektivare.
k) Dobermanntrofén
Ansvarig skall tillfrågas om fortsatt arbete
l)

Marie

Resultatbörsen
Ammi Aro fortsätter sitt arbete

m) Medlemsfrågor
Maria Bohlin
n) RAS/RUS, kongressrepresentant
Thord Byström, personlig suppleant Lisa Druse
§ 9 Utställningar
Lisa informerade att tilltänkt domare för sommarspecialen var tillfrågad
Men har tackat nej i år pga annat engagemang samma helg.
Inbjudan för Juliana Rechnar kvarstår till huvudutställning 2005
Beslöts tillfråga Rudi Killmaier, Tyskland
Södra LO anordar Svenska Dobermannvinnare den 8 augusti.
Ansökan om komplettering med ytterligare en officiell utställning samma
Helg (dubbelutställning) gjordes under hösten 2003 genom SBK med
positiv tillstyrkan av SBK/C-RUS.
Först i mars månad kom beslut från SKK´s tävlingskommitté om avslag.
Beslöt be SKK ompröva beslutet med hänvisning till den långa
handläggningstiden och att SDK med C-RUS tillstyrkan redan påbörjat
arbetet med inbjudningar av domare, bokande av plats m.m.

Lisa
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Övriga rapporter
Thord rapporterade från SBK´s konferens den 19-21 mars.
§ 9 Tidningen
Marie Wiklund kvarstår som redaktör men poängterar att tidningens innehåll
till stor del bestäms av det material som inkommer. Att både leta material och
göra tidningen är alltför betungande för en person.
Ytterligare personer att ingå i en redaktionskommitté skall sökas
Thord presenterade Howavart tidningen och berättade att SDK blivit erbjuden
att använda samma tryckeri till ett betydligt lägre pris jämfört med nuvarande
kostnad
Beslöts att kontakta tryckeriet om hur de vill ha tidningen (format)
och hur lång tid de behöver för tryck och distribution .
Om det är genomförbart beslöt styrelsen att byta till detta tryckeri i enlighet
med offert som Thord presenterade.

Styrelsen

Marie

§ 10 Övriga frågor
a) RAS-SM
Ansvariga: Lennart Eriksson och Barbro Kamleitner
Efter diverse turer är det nu klart att SDK kan arrangera RAS-SM i
samtliga bruksgrenar, alla klasser, Ansökan som skickats tidigare måste
sökas om igen hos distrikt och SBK. Lennart tar tag i detta tillsammans med
Barbro. Lennart informerade att de grenar som kommer att anordnas är
Lydnad – alla klasser, Lägre, högre och elit, sök, rapport och spår.
Appellklass är inte möjligt att genomföra p.g.a. att man inte har tillgång
till erforderligt med markområden.
Fredagkväll arrangeras lydnadsprov. Lördag bruksprov och söndag
utställning.
Diskuterades ekonomin kring detta arrangemang och styrelsen beslutade
att man skall jobba på sponsorer inom klubben, att erbjuda de som sponsrar
en dekal med texten VI sponsrar Dobermann-SM 2004 samt får sitt namn
omnämnt i katalog, i tidning och på hemsida. Beslöts att minsta sponsorbelopp
skall vara 250 kronor, men att man kan skänka mer om man vill.
Beslutades att titeln Svensk Mästare utdelas i elitklass.
En totalvinnare kommer att utses där man räknar poäng från lydnad,
bruks och utställning. Man kommer även att kora bästa, lydnad,
lägre och högre dobermann.

Styrelsen
Lennart

b) LO-stadgarna skall skickas ut på remiss till LO´na för kommentarer och
Eventuella uppdateringar och omarbetning

Thord

c) Stam & korningsbok, Marie informerade att Christina Persson fått material
av Beatrice Brogren. Beslöts tillfråga Christina om hon har intresse av att
sammanställa materialet för presentation på hemsidan

Marie

d) Trofén. Marie har fått material av Camilla men inte någon presentation av
de 10 främst placerade. Konstaterades att informationen inte fungerat mellan
föregående Troféansvarig och Camilla, som inte fått information om hur trofén
skall presenteras. Diskuterades vidare om trofén skall publiceras i tidningen eller
på hemsidan. För att få en mer aktuell trofé beslöt styrelsen att trofén presenteras
på hemsidan med en regelbunden uppdatering. Resultat äldre än 2 månader
när de skickas in till Camilla skall inte kunna räknas.
Marie publicerar poängberäkning i nr 1/2004
Beslöts vidare att nya Diplom skall tas fram till deltagarna i Trofén
Beslöts vidare att presentation av de 10 främst placerade skall publicerasi nr 1
i tidningen påföljande år. Alla troféer skall presenteras i nr 1 + presentation
av de 10 bästa i totaltrofén, samt även årets högsta i de olika klasserna.

Lisa
Marie
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e) Kongressen
Thord kommer att representera SDK vid kommande SBK kongress den 7-9 maj
2004. Kostnad för boende och middag är 2.475:- Thord kommer endast att delta
på mötena och besparar på så sätt SDK kostnader för mat och logi.
f)

LO-kontakter
Beslöt att utse styrelsemedlemmar som får till uppgift att hålla kontakt
med varsitt LO
Maria Bohlin – Östra LO
Thord Byström – Stockholm
Marie Wiklund – Västra
Lennart Eriksson – Bergslagen
Lisa Druse – Södra
Detta för att skapa en mer direkt kommunikation med LO´na i syfte att fördjupa
och förenkla relationen mellan HS och LO´na.
Beslöts även att undersöka behovet att extra tilldelning av
dobermanntidningen till LO´na

g) Nytt exteriörbeskrivningsprotokoll
Thord presenterade ett nytt beskrivningsprotokoll framtaget av C-RUS.
Detta är tänkt skall ersätta tidigare protokoll och vara gemensamt för
alla raser. SDK skickar kopia till Jörgen för genomgång och utvärdering.

Styrelsen
Thord

h) Tävlingsboken
Ny omgång tävlingsböcker skall tas fram, med relevanta ändringar.

Lisa

i)

Thord

Saknade inventarier tillhörigt SDK
Brev till föregående redaktör om återlämning av scanner, extern brännare,
ZIP-drive, samt övrigt material – kort etc skall omedelbart återlämnas
Till SDK. Thord skriver brev till berörd
ARK har vid ett flertal tillfällen försökt få tillbaka material från tidigare ARK
utan att lyckas, det enda man fått år CD-skivor.
Material som saknas skall snarast återlämnas SDK. Thord tillskriver berörd.

§. 11 Nästa möte.
Beslöts att nästa möte blir hos Marie Wiklund torsdagen den 20 maj, klockan 11.00
§.12 Mötets avslutande
Thord tackade styrelsen för ett långt men mycket givande möte.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

_________________
Lisa Druse

_________________
Thord Byström

____________________
Maria Bohlin
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Aktivitetslistan 2004
Nr
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

Uppgift
Policyregler för hemsidan
Material till tidningen
Ras-SM
Arbetsgrupp och
ansvarsområden
LO-konferens
Kommittégenomgång
Tidningen påfyllning?
ARK påfyllning?
SDK-saker på vift, Ewa
Aagborg och Lilith?
SDK-möten för våren
Valpkullsinformationen, remiss
svar?
Arbetsbeskrivningar

Ansvarig
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

Åtgärdas

Status

igång

Behandlat
28-03-04
Behandlat
28-03-04
möte
Inget svar från SKK
än
Arbetsbeskrivningar
skall tas fram för
alla kommittéer

Nästa möte 20/4-2004

