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Plats: Katrineholms BK
Åtgärdas av

Närvarande

Thord Byström
Folke Lötborn
Lennart Eriksson
Lisa Druse

ordförande
vice ordförande
kassör
suppleant

Frånvarande
anmält förhinder

Marie Wiklund
Maria Bohlin
Johan Arborelius
Camilla Dahlgren

sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade möte och hälsade styrelsen välkomna till mötet.
§ 2 Val av justerare samt protokollförare
Lennart Eriksson utsågs att jämte vice ordförande justera protokollet.
§ 3 Ordinarie ledamot
Lisa går in som ordinarie ledamot.
§ 4 Föregående protokoll
Protokoll nr 5 gicks igenom och lades till handlingarna
§ 5 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen med tillägg av övriga frågor enligt följande
a) Förtjänsttecken, Hamiltonplaketten, Hedersmedlemskap
b) Medlemsmöte
c) IDC 2008
d) Halvårsbokslut
e) Motioner, övriga frågor till årsmötet
§ 6 Kassarapport/medlemsredovisning, kostnadsrelaterade frågor
a) Postgiro 98.018.92

b) Handkassa 675.65

Inga skulder (tidningen 3/4 avvaktar faktura)
c) medlemsantalet ligger fortsatt på ca 500 medlemmar, Lennart har lite problem att få fram
en exakt siffra
Övrigt under ekonomi
Förra kassören har trots påstötningar från revisorerna inte slutfört sitt uppdrag för Svenska
Dobermannklubben. Revisorerna fortsätter sitt arbete med att få till ett avslut, samt kontaktar
SBK i frågan.
Halvårsbokslut har skickats till revisorerna som inte har några anmärkningar mot kassörens sätt
att sköta SDK´s finanser.
§ 7 Skrivelser
B. Kamleitner. Ansökan korningsdiplom
I. Söderström Frågor
J. Söderström Ang. tidning
J. Lemmeke Ang. Hedersmedlem

Lisa skickar till SBK
Thord svarar
Thord svarar
Thord kollar upp
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P. Lorentzson Ang utställningsbestämmelser
Västra LO Ang. tidningen

Lisa svarar
Thord svarar

Utgående

SBK Ansökan utställning 2008
Div. mailsvar.
§ 8 Rapporter
a) Utbildning
Mental Torbjörn Eriksson - inget att rapportera
Exteriör Thord Byström. – Marie Wiklund har auktoriserats som klass I beskrivare
Fråga LO´na om det finns intresse att utbilda Klass II beskrivare inom SDK.
b) Register
Marie skickar kontinuerligt material till Laine när hon får något från SBK.
c) PR/INFO
PR kommitté ej tillsatt, påtalades vikten av en väl fungerande kommitté
inför IDC 2008

Styrelsen

d) Bruks/IPO
Planering inför RM 2005 har påbörjats

Lennart

e) Utställning
Armin Hoppe dömer vinterspecialen.
Inbjudan till Juliana Rechnar och huvudutställningen är skickad.
f)

Korningsansvarig, Beslöt att styrelsen gemensamt tittar efter lämplig person att
ansvara för uppgiften. Beslöts att tillfråga LO´na om de har förslag på lämplig person.
Påpekas att alla MH/korningsansökningar måste gå genom SDK.

g) Arkivansvarig inget att rapportera
f)

Webmaster/webansvarig
Ammi fortsätter påbörjat arbete och uppdateringar sker regelbundet.

g) Dobermanntrofén
Finns utlagt på hemsidan och redovisas i tidningen
h) Resultatbörsen
Uppdateras kontinuerligt av Ammi.
i/

Medlemsfrågor
Maria Bohlin – har fortsatt telefonkontakt med medlemmar och även de som är
intresserade av rasen.

j/

ARK Jobbar på RAS skall vara klart för en första presentation på medlemsmötet i
januari
Så snart det börjar bli klart skall det läggas ut på hemsidan.
Barbro är ansvarig i ARK.
ARK´s mailadress är ändrad så den går till Lisa Många frågor har efter detta inkommit
till ARK. Dessa besvaras så fort alla i ARK inkommit med svar.

i)

RAS/RUS, kongressrepresentant
Thord representerar SDK vid möte 28-29 januari 2005
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§ 9 Utställningar
Redovisat under rapporter
§ 10 Tidningen
Ny redaktör för tidningen är utsedd. Viktoria Ekberg blir ny redaktör.
Konfimerades mailbeslut att inköpa en bärbar dator till tidningen. Lennart har fått ett
bra pris. Lisa åtog sig att hjälpa Viktoria igång och informera om vad som gäller för
tidningen
§ 11 Övriga frågor
a/IDC
Thord informerade om att IDC-kongressen beslutade att SDK arrangerar IDC i Sverige
2008.
Fråga om vad som hänt med hälsoenkäter. Mötesprotokoll från föregående IDC ännu
inte kommit, måste bli bättre ordning.
b/ Medlemsmöte. Mötet är flyttat till den 22 januari 2005.
Frågor till medlemsmötet.
Diskutera att ta bort gamla årsmötesbeslut som i många fall är inaktuella eller inte kan
verifieras av något årsmötesprotokoll. Beslut till kommande årsmöte
RAS, diskussion.
c/ LO-konferens Beslutades att försöka få till en LO-konferens under våren 2005.
D/ skicka påminnelse till LO´na att inkomma med årsmöteshandlingar snarast efter
årsmöte i LO´t.
§. 12

Nästa möte.
Beslöts att nästa möte blir innan medlemsmötet den 22 januari klockan 10.00.

§.13

Mötets avslutande
Thord tackade styrelsen för mötet.

Vid pennan

Justeras

Justeras

Lisa Druse

Lennart Eriksson

Thord Byström

