Svenska Dobermannklubben

Styrelseprotokoll 3
Datum 2004-05-20
Plats: Hacketorp

Närvarande

Thord Byström
Folke Lötborn
Marie Wiklund
Lennart Eriksson
Maria Bohlin
Lisa Druse

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
suppleant

Johan Arborelius
Camilla Dahlgren

suppleant
suppleant

Frånvarande
anmält förhinder

Åtgärdas av

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade möte och hälsade styrelsen välkomna till mötet.
§ 2 Val av justerare samt protokollförare
Folke Lötborn utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§ 3 Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamöter är fulltaliga vid detta möte.
§ 4 Föregående protokoll
Protokoll nr 2 gicks igenom och lades till handlingarna
§ 5 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen med tillägg av övriga frågor enligt följande
a) annons
b) medlemsmöte
c) IDC
d) Stam & korningsbok
e) Telefonmöten
f) Gamla beslut
g) Nordiskt IDC
h) Exteriörbeskrivningsprotokoll
i) Ej återlämnat material
§ 6 Kassarapport/medlemsredovisning, kostnadsrelaterade frågor
a) Postgiro 79.000.42

b) Handkassa 11.078.00

c) A-medl - 286 D- 202

C - 58

B -7

Därav inkommet till RM 24.250.00

Totalt 546

§7 Skrivelser
se bilaga
§ 8 Rapporter
a) Utbildning
Mental Torbjörn Eriksson - inget att rapportera
Exteriör Thord Byström. Marie har påbörjat sin utbildning till klass 1 beskrivare
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b) Register
Marie skickar material till Laine

Marie

c) PR/INFO
Maria har tagit fram RM-dekal. PR kommitté ej tillsatt

Styrelsen

d) Bruks/IPO
Ink. 88. Få fler att tävla bruks.
Styrelsen tror att kommande rasmästerskap kan vara en början till att stimulera
Fler att börja träna och tävla med sina dobermann. Stort reportage i nästa nummer
av tidningen.
e) Utställning
Ny domare till utställningen i Örebro blir David Anderson, England
f)

Korningsansvarig, Beslöt att styrelsen gemensamt tittar efter lämplig person att
ansvara för uppgiften. Ta fram anm.blankett och regler publicera på hemsida &
tidning

g) IDC-delegat
Beslöts att Thord Byström är klubbens IDC-delegat och Lisa Druse suppleant
h) Arkivansvarig inget att rapportera
i)

Webmaster/webansvarig
Ink. 74. Beslöts se över prissättningen av annonser på hemsidan till kommande möte

i)

Dobermanntrofén
Ink. 54
Trofeansvarig Camilla Jönsson fortsätter vi kollar om hon kan få hjälp med
poängberäkning. Beslöts att publicera delresultat från trofén på hemsidan Styrelsen
poängterar att alla Vandringspris skall återlämnas till SDK vid påföljande års
avdelningsmöte/huvudutställning
Marie
Resultatbörsen
Ammi Aro fortsätter sitt arbete

j)

k) Medlemsfrågor
Maria Bohlin – har haft några telefonsamtal med medlemmar.
l)

ARK Jobbar på RAS skall vara klart till höstens medlemsmöte. Förslag publiceras på
hemsidan och i tidningen.

m) RAS/RUS, kongressrepresentant
Thord Byström, personlig suppleant Lisa Druse
Övriga rapporter
Lennart informerade om hur arbetet inför RM fortskrider
RM´t invigs på fredagen av landshövding Sören Gunnarsson. Till lydnaden på
fredagen är hittills 16 st anmälda. Enklare grillning efter tävlingen är planerad.
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Lördag är det brukstävlingar med samling 8.30. Två domarlag är vidtalade.
På kvällen blir det kamratfest hittills 28 stycken anmälda.
Lisa informerade att det är ca 84 anmälda till utställningen på söndagen.
§ 9 Utställningar
Södra LO anordnar Svensk Dobermannvinnare den 8 augusti.
SDV-2005 arrangeras i samband med nästa års RM och flyttas till Örebro och
pingsthelgen.

Lisa

§ 10 Tidningen
Marie informerade att tidningen är tryckt och skickad till medlemmarna.
Ingen har hittills anmält sitt intresse att hjälpa till med tidningen,
a/ Annonspriser på webbsidans framsida. Bordlades till kommande möte.
b/ Medlemsmöte. Konstaterades att trots påstötningar så har ingenting ännu
inkommit till revisorerna eller något till kassören. Eftersom syftet med ett tidigt
avdelningsmöte var att gå igenom det som saknades från förre kassören vid
ordinare årsmöte, måste avdelningsmötet senareläggas. Nytt datum sätts vid nästa
möte.
Beslöts att konsultera revisorerna i frågan.
C/ Diskuterades frågan om att arrangera IDC i samband med världsutställningen
2008. Lisa undersöker om detta är möjligt hos SKK.
D/ Stam & korningsbok
Ink. 87 Christina Persson har fått material och undra hur hon skall förfara. Uppdrogs åt
Marie att tillfråga Christina Persson om hon vill sammanställa för publicering på
hemsidan
E/ Telefonmöten
Styrelsen var av den uppfattningen att direkta möten var mer givande men skall
undersöka om långväga styrelsemedlemmar kan delta via telefon
samt att om möjligt ha något Internetmöte längre fram.
F/Diskuterades möjligheten att ta upp frågan på kommande årsmöte att ta bort
gamla beslut som ej är relevanta idag och beslut som hänförs till men som inte kan
verifieras i protokoll. Beslöts att föra frågan till kommande avdelningsmöte och
årsmöte för beslut.
G/Nordiskt IDC
Diskuterades om en återgång till att arrangera ett Nordiskt IDC, förfrågan om ett
samarbete skall tas upp med de övriga Nordiska Dobermannklubbarna.
H/Exteriörbeskrivningsprotokoll. Vi avvaktar med inköp av nya protokoll. Beslöts att
använda hundbeskrivningsprotokoll för exteriörbeskrivning (som vi har gott om) men
notera att det rör sig om en exteriörbeskrivning.
I/ZIP-drive, samt övrigt material – kort etc skall omedelbart återlämnas
Till SDK. Thord kontaktar Eva angående överlämnande
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§ 11

Nästa möte.
Beslöts att nästa möte blir hos Marie Wiklund söndagen den 11 juli, klockan 11.00

§ 12

Mötets avslutande
Thord tackade styrelsen för ett givande möte.

Vid pennan

Justeras

Justeras

Lisa Druse

Folke Lötborn

Thord Byström

Bilaga
Skrivelser 54 - 94

