
Svenska Dobermannklubben              Styrelseprotokoll 4-04 sid 1 (4)
    Datum 2004-07-11 
    Plats: Hacketorp 

Åtgärdas av  
 
Närvarande  Thord Byström  ordförande 
  Folke Lötborn vice ordförande 
  Marie Wiklund sekreterare 
  Lennart Eriksson kassör 
  Maria Bohlin  ledamot 
  Lisa Druse  suppleant 
 
Frånvarande   
anmält förhinder  Johan Arborelius suppleant 
  Camilla Dahlgren suppleant 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade möte och hälsade styrelsen välkomna till mötet.  
 
§ 2 Val av justerare samt protokollförare 
Lennart Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 3 Ordinarie ledamot 
Ordinarie ledamöter är fulltaliga vid detta möte. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll nr 3 gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§  5 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes dagordningen med tillägg av övriga frågor enligt följande 

a) Brev från revisorerna ang. utebliven redovisning 
b) Valphänvisning 
c) Avdelningsmöte 
d) IDC 
e) Annons på hemsidan kostnad 
f) Ersättning utlägg 
g) Nordiskt IDC 
h) Exteriörbeskrivningsprotokoll 

 
§  6 Kassarapport/medlemsredovisning, kostnadsrelaterade frågor 
 
a) Postgiro 57.152.00 b) Handkassa 4.243.00    
Fordringar 18.488.00 
Beslöts skicka annonsfordringar till inkasso. 
Inga skulder 
 
Ca 500 medlemmar  
 
§ 7 Skrivelser  
 
Pga datahaveri hos Marie så kan hon inte ta ut inkommande skrivelser i form av mail.  
Förutom nedanstående skrivelser bordlägges och resterande skrivelser samt numrering till 
kommande styrelsemöte 
 
 Inkommande 
 SBK ansökan utställning 2007  Lisa 
 SBK ang. mentaltest   Thord  
 SBK Roland Fors utökande av rasregister 

Beslöts bifalla Roland Fors ansäkan 
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SBK ang. revidering av mentaltest  Torbjörn tillfrågas 

 Daniel Jönsson avsägande av uppdrag 
Beslöts skriva och tacka Daniel för allt arbete han lagt ner på vår fina hemsida 
Konfimerades mailbeslut att utse Ammi Aro till ny webredaktör 

  
Utgående 
 SBK Svar ang. mentaltest 
 
§ 8 Rapporter  

     
a) Utbildning 

Mental Torbjörn Eriksson - inget att rapportera 
Exteriör Thord Byström. – inget att rapportera 
Diskuterades behovet av utbildningar av olika slag 
Beslöts tillfråga LO´na om behov och intresse av att anordna utbildningar  
För såväl LO´na som centralt. 
Förslag att anordna en anatomi och exteriörutbildning för uppfödare under vintern. 
Intresse anmälan läggs ut i tidningen. 
 

b) Register 
Marie skickar material till Laine när hon får något från SBK.                        Marie
       

c) PR/INFO  
PR kommitté ej tillsatt    Styrelsen 
 

d) Bruks/IPO 
Inget att rapportera 
Lennart tar kontakt med Laine & Jimmy om RM 2005 
     

e) Utställning 
Södra LO utställning har i dagsläget inrapporterat en mycket god anmälningsiffra ca 
100 vuxna och 17 valpar. Anmälningstiden har ännu inte gått ut. 
John Hull som skulle ha dömt Södras utställning behöver en tjänstgöring till I England 
innan han får acceptera utlandsuppdrag. Ny domare  är tillfrågad och har tackat ja. 
Ny domare till utställningen i Herrevadskloster blir Christian Jouanchicot, Frankrike. 
Tidigare uppfödare av dobermann, numera endast domare på rasen, sitter i Franska 
Dobermannklubbens huvudstyrelse. 
Till 2005 skall Armin Hoppe bjudas in till vinterspecialen. 
Juliana Rechnar bjuds in till huvudutställningen. 
 

f) Korningsansvarig,  Beslöt att styrelsen gemensamt tittar efter lämplig person att  
ansvara för uppgiften. Beslöts att tillfråga LO´na om lämplig person. Ta fram 
anm.blankett och regler publicera på hemsida & tidning  

   
g) Arkivansvarig  inget att rapportera 
 
i) Webmaster/webansvarig  Ammi har lite nya ideér för hemsidan.  

Beslöts att Ammi får mandat att ombesörja de förändringar hon anser bör göras. 
      Daniel fortsätter som hostmaster för hemsidan. 
 
j) Dobermanntrofén 

Trofeansvarig  Camilla Jönsson forsätter vi kollar om hon kan få hjälp med 
poängberäkning. Beslöts att publicera delresultat från trofén på hemsidan
                  Marie 

k) Resultatbörsen 
Ammi Aro fortsätter sitt arbete 
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l) Medlemsfrågor 

Maria Bohlin – har haft några telefonsamtal med medlemmar. 
LO´na ombeds inventera om de har någon medlem som kan komma ifråga för 
förtjänsttecken 
 

m) ARK Jobbar på RAS skall vara klart till höstens medlemsmöte. Förslag publiceras på  
hemsidan och i tidningen. 
Diskuterades även ARK-mötet på Ultuna. Beslöts att om möjligt publicera  
avhandling om hjärtat.  Kontakta författaren, Docent Kristin Svatos för tillåtelse att 
återge publicationen på hemsidan.  

               ARK 
n) RAS/RUS, kongressrepresentant  

Till ett möte i med RASK den 14 augusti kommer Barbro Kamleitner att närvara som 
representant för SDK. 
 

§ 9 Utställningar 
              
             Södra LO anordar Svensk Dobermannvinnare den 8 augusti.                Lisa  
             Beslöts att HS sponsrar med 500 kronor vinnarrosetter. Lisa beställer rosetter 
             Scandinavian Winner -2005 arrangeras i samband med nästa års RM och flyttas till  
            Örebro och pingsthelgen.  
                

Övriga rapporter 
 
1. Lennart informerade om RM  
Det var väldigt arbetsamt, tyvärr för få som ställde upp och hjälpte till. Behövs fler 
funktionärer till kommande år. Trots detta fungerade allt väldigt bra. 
Många åskådare under lördagen hade kommit för at bevittna brukstävlingarna. 
Fina resultat både på lydnad och bruks kunde redovisas, Kombivinnare blev Ewa-
Lena Persson, Kumla med Victory van´t Sabbatsveld.   
Katalogerna tog slut på söndagen, ca 120 st fanns till försäljning. Till kommande år 
skall antalet ökas på rejält. 
Till kommande år måste dessutom planeringen börja tidigare och involvera fler som vill 
hjälpa till. 
Slutomdöme från Örebro BK var mycket positivt, Beslöts att tacka inblandade på 
Örebro BK.     
 
2. Lisa rapporterade att hon varit på Konstfack och hämtat material tillhörigt SDK, 
skrivare, scanner, extern CD-brännare samt ZIP-drive, men att i samtliga fall så 
saknades instruktionshäften. 

 
§ 9 Tidningen  
Konfirmerades Malibeslut att göra 2/3 till ett dubbelnummer med utgivning i 
september. Detta med anledning av nästan inget material har inkommit till 
redaktören innan sommarsemestern. 
Camilla Jönsson har anmält sitt intresse att hjälpa till med tidningen, Marie 

 
§ 10 Övriga frågor 
 
            a/ Redovisning från tidigare kassör. 

Revisorerna har varit i kontakt med f.d.  kassören och påtalat vikten av att hon 
omgående redovisar det som saknades på årsmötet. Janne kommer att kontakta SBK 
i frågan, hur man skall gå till väga om ingen redovisning kommer fram. 

      
             b/ Valphänvisning 

Tillägg till valphänvisningen: Hund kan exteriörbeskrivas av klubbens Klass I beskrivare 
samt att även hundbeskrivningsprotokoll gäller i de fall beskrivningen utförts av någon 
av SDK´s klass I beskrivare. 
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c/ Medlemsmöte.  
Beslöts att kalla till medlemsmöte den 23 oktober 2004 i Eskilstunatrakten, beslöts 
tillfråga Stefan Borgh om hjälp att hitta lämplig lokal. 
Frågor till medlemsmötet. 
Att ta bort gamla årsmötesbeslut som i många fall är inaktuella eller inte kan verifieras 
av något årsmötesprotokoll. Beslut till kommande årsmöte 
RAS, diskussion och beslut. 
Övriga frågor, gå ut nr 3 och uppmana medlemmarna att inkomma med underlag till 
övriga frågor att läggas ut på hemsidan 

 
d/IDC 
Thord & Lisa representerar SDK på årets kongress i Italien. Thord informerade att han 
har blivit inbjuden att döma vid detta års IDC.  Beslöts att Sverige ansöker om att 
anordna IDC 2008 i samma vecka som världsutställningen. Lisa gavs i uppdrag om att 
ansöka till SBK och SKK omgående. Eventuella frågor till IDC-kongressen avhandlas på 
kommande styrelsemöte. 

 
e/ Annonspriser webbsidan Beslöt styrelsen att sänka annonskostnader för hemsidans 
framsida enligt följande för medlemmar: 
500:-/år för den lilla, 1000:-/år för den stora för uppfödare och medlemmar.  
Dubbla summan för kommersiella annonser 
 
f/ Beslöts att betala ersättning för utlägg avseende telefon/el etc. för 
sekreteraren/redaktören  med 500:-/kvartal, kassören med 250:-/kvartal. 
 
F/Diskuterades möjligheten att ta upp frågan på kommande årsmöte att ta bort 
gamla beslut som inte är relevanta idag och beslut som hänförs till men som inte kan 
verifieras i protokoll. Beslöts att föra frågan till kommande medlemsmöte för diskussion 
och till årsmötet 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  
Konstaterades att exteriörbeskrivningsprotokoll behöver beställas, Vi skall tillfråga dem 
som tryckte senast om en offert. I avvaktan på att nya trycks kan 
hundbeskrivningsprotokoll användas, dessa finns det relativt gott om. 

 
§. 11     Nästa möte.  
 
             Beslöts att nästa möte blir hos Marie Wiklund onsdagen den 25 augusti, klockan 16.00 
 
§.12      Mötets avslutande 
 
             Thord tackade styrelsen för ett givande möte.  
   
 
 
Vid pennan                 Justeras Justeras 
    
    
    
     
 
Lisa Druse                                 Lennart ERiksson                                         Thord Byström
   
 



 
 
 
 

 


