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Närvarande Thord Byström (ordf), Bettan Bergström (sekr), Maria Bohlin, Annika Nilsson,  
Lennart Eriksson, Åsa Liderfors, Barbro Kamleitner, Claes Drangel,  
Siw Ivarsson, Viktoria Ekberg, Janne Johansson, Jimmy Dahlgren, Ewa Agborg,  
Torbjörn Eriksson, Jörgen Olsson, Helena Larsson, Hans Kym, Lotta Mann,  
Elizabet Forsberg, Monika Norberg, Ruth Stenfelt, Jörgen Tennhagen och Mia Dunder 

 
  Vid mötet närvarade uppfödare från kennlarna: 

Giovannis, Mezzrow’s, Danoxi’s, Gullsjöns, Grim-Keeper, Dobfancier, Insight och Folkare’s 
 

§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna och förklarade 
därefter mötet öppnat. 
 

Mötets öppnande 

§ 2 Protokolljustering 
 
Medlemsmötet beslutade  
 
a t t  utse Janne Johansson och Siw Ivarsson att jämte ordförande att 
justera protokollet. 
 

Protokolljustering 

§ 3 Dagordning 
 
Medlemsmötet beslutade  
 
a t t godkänna föreliggande dagordning. 
 

Dagordning 

§ 4 RAS 
Avelsrådskommittén har inkommit med ett förslag till rasspecifik 
avelsstrategi, se bilaga 1. Förslaget har varit tillgängligt för 
medlemmarna att läsa på klubbens webbsida. 
 
Styrelsen föreslår medlemsmötet att godkänna föreliggande förslag. 

Vid mötet yrkades ändring av formulering hos den sista meningen i 
stycket Funktion/Mentalitet vid avelsrekommendationer, enligt: 
”Hundar som ska användas i avel ska ha lägst treor på kontakt-
momentet och vara korade med bedömningen öppna och 
tillgängliga, dvs erhållit värdetal +3 på den mentala egenskapen 
tillgänglighet.” 

Medlemsmötet beslutade  

a t t ändra formuleringen enligt yrkandet, samt 
a t t godkänna föreliggande förslag till rasspecifik aveslstrategi.  

RAS 
 
ARK 

§ 5 SBK kongress 21-22 maj  
 
Styrelsen informerade att klubbens ordförande Thord Byström är 
anmäld och kommer att representera klubbens två röster vid SBK 
kongress och välkomnade medlemmarna att senast den 18 maj 
inkomma med eventuella synpunkter till Thord om de ärenden som 
skall behandlas.  

SBK kongress 
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§ 6 Verksamhetsplan för Utbildningskommitté 
• mentalitet  

Torbjörn Eriksson/utbildningskommitté – mentalitet, har 
inkommit med ett förslag till verksamhetsplan, se bilaga 2. 
 
Styrelsen föreslår medlemsmötet att godkänna verksamhets-
planen efter följande ändring ”Verksamhetsplan för 
Utbildningskommittén – mentalitet.Stimulera Svenska 
dobermannklubbens medlemmar att utbilda sig inom 
mentalkunskap. Ge medlemmarna ökad kunskap och 
förståelse för de mentala egenskapernas betydelse, genom att 
erbjuda utbildning i form av allmänt grundläggande mental-
/fortbildningskurser jämt fördelade över landet.” 
 
Efter överläggning beslutade medlemsmötet 
 
a t t godkänna Torbjörns/utbildningskommitté - mentalitets 
verksamhetsplan, samt 
 
a t t uppdra styrelsen att ställa ekonomiska medel till 
förfogande för genomförandet. 
 

• exteriör 
Thord Byström/utbildningskommitténs presenterade deras 
föreslagna verksamhetsplanen att arrangera en klass 2-
utbildning för blivande exteriörbeskrivare och att ett 
anatomiföredrag hålls för klubbens uppfödare och andra 
intresserade medlemmar. 
 
Styrelsen föreslår medlemsmötet att godkänna föreliggande 
verksamhetsplan. 
 
Medlemsmötet beslutade  
a t t  godkänna föreliggande verksamhetsplan, samt 
 
a t t uppdra styrelsen att ställa ekonomiska medel till 
förfogande för genomförandet.. 
 

Verksamhetsplan 
 
Utbildningskommitté, 
Torbjörn Eriksson & 
Thord Byström 
 

§ 7 Ekonomisk rapport 
 
Kassören meddelar att klubbens ekonomi är i ordning och det 
ekonomiska läget inför RM-helgen var stabil. 
 

Ekonomisk rapport 

§ 8 Dobermanntroféns statut  
Styrelsen meddelade att vid styrelsemötet tidigare samma dag har 
beslut fattats att komplettera befintliga statut, som bland annat att: 
 
Startpoäng för dobermannklubbens specialutställning/lydnadsprov/ ipo 
och bruksprov kan endast erhållas en gång per år för respektive gren. 
Grundpoäng räknas endast med i totaltrofén. Ny poängsättning av 
BHP/BSL/IPO/SCHH, drag tjänstehundarnas cert mm, samt att 
statuten gäller från 2005-01-01 – 2006-12-31. 

Dobermanntrofén 
 
 



 
Svenska Dobermannklubben 

 
Medlemsmöte Sid 3(3)

  

 

Plats: Örebro brukshundklubb 2005-05-14 

 

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 
c/o E Bergström (sekreterare -05) 
Manillagatan 26A 
702 12  ÖREBRO 

TELEFON: 
019-106 103 

POSTGIRO: 
19 51 59-9 

WEBB: 
www.dobermannklubben.com 
 
styrelsen@dobermannklubben.com 

 

 
§ 9 Styrelse-/medlems- och årsmöten 

 
Styrelsen informerade att nästa medlemsmöte planeras till den 29 
oktober 2005, årsmötet planeras till den 4 mars 2006, samt att datum 
för årets styrelsemöten inte är fastställda ännu. 
  

Möten 
 
PR/Info, 
Ammi Aro & 
Viktoria Ekberg 

§ 12 Avslutning 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 

Avslutning 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat den: 9 juni 2005 
 
 
 
 
 
Thord Byström  
ordförande 
 
 
 
 
Janne Johansson Siw Ivarsson  
justerare  justerare 
 


