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Närvarande Thord Byström (ordf), Bettan Bergström (sekr), Maria Bohlin, Lennart Eriksson,  
Folke Löthborn, Åsa Liderfors, Lisa Druse, Claes Drangel, Jörgen Olsson, Wanja 
Eriksson och Sara Hjälm 

 
  Vid mötet närvarade uppfödare från kennlarna: 

Giovannis, Julietteville´s och Becker’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 Claes Drangel att jämte ordförande att justera 
protokollet. 
 
 

Protokolljustering 

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

Dagordning 

§ 4 Arkivering av utställningskritiklappar 
Utställningskommittén och styrelsen föreslår medlemsmötet  
 
a t t utställningskritiklappar från klubbens specialutställningar 
endast lagras i tre år för att sedan kasseras.  
 
Medlemsmötet beslutade 
a t t bifalla föreliggande förslag.  
 

Arkivering av 
utställningskritiklappar
 
Utställningskommittén 
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§ 5 Ekonomisk rapport 

 
Medlemmarna informerades om det beslutsförslag som föreslås 
årmötet i mars, dvs att avskriva diverse fordringar á 7 743 kr 
som avser annonskostnader från år 2002.  
 
Kassören meddelade att dagens ekonomiska ställning visar på ett 
litet plus, vilket har sin orsak i att tidningskostnaderna är lägre 
än tidigare – trots att fler nummer kommit medlemmarna 
tillhanda, samt att omsättningen vid rasmästerskapet i Örebro var 
större än förra året. 
 

Ekonomisk rapport 

§ 6 Övriga frågor 
• IDC-2008 

Planeringsarbetet inför IDC-utställning i Sverige år 2008 
har påbörjats och man räknar med att 500-700 hundar 
kommer att delta.  
 
Mötet uppmärksammades på att förberedelserna inför 
IDC-2008 kommer att medföra vissa kostnader för 
klubben. IDC bidrar med ca 2 500 € till själva 
arrangemanget. En fråga om hjälp med funktionärer 
kommer att gå ut till samtliga lokalområden. Tänkt plats 
för arrangemanget är Nyköping, med galamiddag på 
Nyköpings slott.  
 
 
Anmälningsavgiften är differentierad 50-70€, beroende 
på anmälningstid. IDC bidrar med ca 2 500 € till 
arrangemanget. Det har även förts diskussioner med 
Danska dobermannklubben om att arrangera IDC-IPO, 
men i avvaktan på lösning av markfrågan är inget klart 
ännu. 
 

• Medlemskap i draghundsportsförbundet 
Den motion som inlämnades till 
draghundssportsförbundet behandlades aldrig då Svenska 
dobermannklubben inte längre är medlemmar. Frågan att 
återuppta medlemskapet i Svenska 
draghundsportsförbundet diskuterade. 
 
 
 

Övriga frågor 
- IDC-2008 
    IDC-delegat och  
    Lokalområdena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medlemskap i drag- 
  hundsportsförbundet 
   - Årsmötet 
 
 
 
 
 
- LO-konferens 
    - lokalområdena 
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• LO-konferens  
Önskemål att arrangera en LO-konferens har 
framkommit. Styrelsen arbetar vidare med 
genomförandet. 

 
 

 Avslutning 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 

Avslutning 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat 11 mars, 2006 
 
 
 
 
 
Thord Byström Claes Drangel  
ordförande justerare 
 
 
 


