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Närvarande Thord Byström (ordf), Bettan Bergström (sekr), Maria Bohlin (led),  
   Annika Nilsson (suppl-1 ersätter Lennart Eriksson), 
   Åsa Liderfors (suppl-2 ersätter Folke Löthborn) och  
   Lisa Druse (suppl-3) 
 
§ 1 Mötets öppnande 

 
Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna och förklarade 
därefter mötet öppnat. 
 

Mötets öppnande 

§ 2 Protokolljustering 
 
Maria Bohlin utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 

Protokolljustering 

§ 3 Dagordning 
 
Föreliggande dagordning godkändes  
 

Dagordning 

§ 4 Dobermanntroféns statut  
 
Styrelsen beslutade att komplettera befintliga statut 
a t t startpoäng för dobermannklubbens specialutställning endast  
       kan erhållas en gång per år, 
a t t startpoäng för dobermannklubbens lydnadsprov endast kan   
       erhållas en gång per år, 
a t t startpoäng för dobermannklubbens ipo/bruksprov endast kan  
       erhållas en gång per år 
 
a t t grundpoäng räknas endast med i totaltrofén, dvs ej i lydnads-,  
       utställnings- ipo-/bruks- och dragtrofén 
 
a t t poängsätta BHP/BSL/IPO/SCHH  
       Klass 1: Godkänd 15p, Betyg V/SG 20p 
       Klass 2: Godkänd 25p, Betyg V/SG 30p 
       Klass 3: Godkänd 35p, Betyg V/SG 40p, Cert 45p 
 
a t t poängsätta drag 
      genomförd officiell tävling: 10p 
      draghund II: 15p 
      samlingscert: 20p 
      cert: 30p 
      genomfört drag-SM: 35p 
 
a t t poängsätta tjänstehundarnas 
       TJH-cert: 25p 
       genomfört SM: 35p 
       genomfört DM: 20p 
       kvalat in till SM: 25 p 
       genomförd övrig officiell tävling: 15p 
 
a t t statuten gäller från 2005-01-01 – 2006-12-31 

Dobermanntrofén 
 
Troféansvarig, 
Camilla Jönsson 
PR/Info 
Ammi Aro & 
Viktoria Ekberg 
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§ 5 Tidningen 
 
Styrelsens beslutade 
 
a t t ge uppdraget till redaktör Viktoria Ekberg att framställa tidningen  
       till en lägre kostnad än tidigare. 
 

Tidningen 
 
Redaktören, 
Viktoria Ekberg 

§ 6 Rasmästerskap i bruks och IPO 2006 
 
Brukskommittén, SDKs LO:n och 2005 års RM-grupp har fått förfrågan 
om att arrangera rasmästerskap 2006. RM-gruppen, med SBK Närke 
distrikt som medarrangör, ställer sig positiva att arrangera RM i 
bruksgrenarna sök, spår och rapport även 2006. 
 
Styrelsen beslutade  
 
a t t godkänna att anmälan lämnas in till SBK att arrangera  
       rasmästerskap med SBK Närkedistrikt som medarrangör, i  
       bruksgrenarna spår, sök och rapport den 3 juni 2006, samt 
 
a t t arbeta vidare med att hitta medarrangör för skydds och ipo.   
  

Rasmästerskap 
 
Brukskommittén 
SDKs LO:n 

§ 7 Styrelse-/medlems- och årsmöten 
 
Styrelsen beslutade 
 
a t t  uppdra sekreteraren att sammanställa tider för årets    
        styrelsemöten, 
 
a t t  hålla medlemsmöte den 29 oktober 2005, samt 
 
a t t  hålla årsmöte den 4 mars 2006. 
  

Möten 
 
PR/Info, 
Ammi Aro & 
Viktoria Ekberg 

§ 8 RAS 
Avelsrådskommittén har inkommit med ett förslag till rasspecifik 
avelsstrategi, se bilaga 1. 
 
Styrelsen beslutade 
 
a t t föreslå medlemsmötet att godkänna föreliggande förslag. 
 

RAS 
 
Avelsrådskommittén 
 

§ 9 Verksamhetsplan för Utbildningskommitté 
• mentalitet  

Torbjörn Eriksson har inkommit med ett förslag till 
verksamhetsplan, se bilaga 2. 
 
Styrelsen beslutade  
 
a t t föreslå medlemsmötet att godkänna verksamhetsplanen  
       enligt följande 
 
” Verksamhetsplan för Utbildningskommittén – mentalitet 
Stimulera Svenska dobermannklubbens medlemmar att 

Verksamhetsplan 
 
Utbildningskommitté, 
Torbjörn Eriksson & 
Thord Byström 
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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.” 
 

• exteriör 
Thord Byström presenterade den föreslagna 
verksamhetsplanen att arrangera en klass 2-utbildning för 
blivande exteriörbeskrivare och att ett anatomiföredrag hålls 
för klubbens uppfödare och andra intresserade medlemmar. 
 
Styrelsen beslutade  
a t t  föreslå medlemsmötet att godkänna föreliggande  
        verksamhetsplan. 
 

§ 10 SBK kongress 21-22 maj  
 
Thord Byström är anmäld och kommer att representera klubbens två 
röster vid SBK kongress. 
 
Mötet beslutade  
 
a t t föreslå medlemsmötet att medlemmarna är välkomna att inkomma 
med eventuella synpunkter om de ärenden som skall behandlas. 
 

SBK kongress 

§ 13 Skrivelser – ingående 
• SBK förbundet, Vidareutbildning på dobermann 

- Utställningskommittén har meddelat SBK att de godkänt  
  Gunilla Skallman att vidareutbilda sig på dobermannrasen. 
 

• SBK förbundet, Ang revidering av SKKs lydnadsprov klass I-3 
- Revideringsförslaget kommer att publiceras på dobermann- 
  klubbens webbsida och medlemmarna välkomnas att  
  inkomma med synpunkter. Annika Nilsson åtog sig   
  uppdraget att sammanställa synpunkterna för att sedan  
  skicka in dessa till SBK. 
 

• SBK förbundet, Medlemslistor 
- Överlämnas till kassören 
 

• SBK kongressen, Kompletterande kongresshandlingar 
- Läggs till handlingarna 
 

• SBK förbundet, anteckningar från RUS/RAS-konferens 
- Läggs till handlingarna 
 

• Södra LO – C Persson, ej klart med utställningsdomare 
- Utställningskommittén har i dagarna fått klartecken från  
Marja-Leena Sjöblom, Finland. 
 

Inga utgående skrivelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Södra LO 
Christina Persson 
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§ 12 Avslutning 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 

Avslutning 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat den: 23 maj 2005 
 
 
 
 
 
Thord Byström Maria Bohlin  
ordförande justerare   
 


