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Ledamöter: 
Thord Byström 
Lennart Eriksson 
Bettan Bergström  

Suppleanter/ersättare: 
Åsa Liderfors, ersätter Folke Löthborn 
Lisa Druse, ersätter Maria Bohlin 

Förhindrade: 
Folke Löthborn (led) 
Maria Bohlin (led) 
Annika Nilsson (suppl) 

 
§ 1 Mötets öppnande 

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

Mötets öppnande 

§ 2 Protokolljustering 
 
Åsa Liderfors utsågs att jämte ordförande justera protokollet 
 

Protokolljustering 

§ 3 Dagordning 
 
Mötet föreslog följande tillägg 
beslutspunkt 4B, Val av VU, Verkställande utskott 
beslutspunkt 6B, Rasmonter på Stora Stockholmsutställningen 
beslutspunkt 6C, IDC-medlemskap 
 
Efter dessa tillägg godkändes föreliggande dagordning 
 

Dagordning 

§ 4 Korningsansvarig 
 
Åsa Liderfors har vid förfrågan ställt sig till förfogande för uppdraget 
som klubbens korningsansvarige. 
 
Styrelsen beslutade 
 
a t t godkänna Åsa Liderfors som korningsansvarig 
 

Korningsansvarig 

§ 4B Val av VU, Verkställande utskott 
 
Styrelsen beslutade  
 
a t t utse ordförande Thord Byström, kassör Lennart Eriksson och 
sekreterare Elisabeth Bergström att ingå i styrelsens verkställande 
utskott. 
 

Verkställande 
utskott 

§ 5 Styrelse-/medlems- och årsmöten 
 
Då tidigare fastställda mötestider för medlemsmöte den 29 oktober 
2005 och årsmöte den 4 mars av olika anledningar inte är 
genomförbara diskuterades olika alternativ. 
 
Styrelsen beslutade  
a t t nytt datum för medlemsmötet är 15 okt 2005, 
a t t nytt datum för årsmötet är 11 mars 2006, 
a t t hålla styrelsemöte 31 juli, 15 okt, 4 dec, 4 feb & 11 mars. 
 

Styrelse-, medlems-
och årsmöten 
 
PR/Info 
- webb, Ammi Aro 
- tidning,  
  Viktoria Ekberg 
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§ 6A Gratisannonsering av andra arrangemang på klubbens webbsida 

(lokal-, ras och kennelklubbens) 
 
Webbmastern har inkommit med förfrågan om gratisannonsering av 
annan hundorganisations arrangemang på klubbens webbsida. 
 
Styrelsen beslutar  
a t t webbmastern, i mån av tid och plats på webbsidan, kan lämna 
utrymme för annonsering av SKK-anslutna hundorganisationers 
arrangemang. 
 

Gratisannonsering 
på webbsidan 
 
PR/Info 
- webb, Ammi Aro 

§ 6B Rasmonter på Stora Stockholmsutställningen 10-11 dec  
 
Ordförande framförde SBK:s inbjudan att klubben kan arrangera en 
Rasmonter vid deras utställning HUND2005 den 10-11 dec på 
Stockholmsmässan. 
 
Styrelsen beslutade  
a t t klubben tackar ja till inbjudan och arrangerar en rasmonter, 
a t t uppdra Thord Byström och Lisa Druse att organisera 
genomförandet. 
 
 

Rasmonter på stora 
Stockholmsutställn. 
 
Utställningskommittén, 
Lisa Druse 
 

§ 6C IDC-medlemskap 2005 
 
Medlemsavgiften har höjts till 150 €/land och 30 cent/medlem.  
 
Styrelsen beslutade  
a t t godkänna höjningen och betala in avgiften för fortsatt 
medlemskap. 
 

IDC-medlemskap 
 
IDC-delegat, 
Thord Byström 

§ 7 Tema vid nästa medlemsmöte 
 
Styrelsen diskuterade olika förslag till tema vid medlemsmötet den  
15 okt. De förslag som diskuterades var 
- Nya korningen 
- Mentalbeskrivning och hunden i vardagen, finns det samband? 
- Exteriören, vilken funktion har den? Vad kan vi förbättra? 
- Träning, inriktning kontakt/belöning 
 
Styrelsen beslutade 
a t t fram till nästa styrelsemöte, den 31 juli, bereda beslutsunderlag 
där möjliga föreläsare och eventuella arvoden presenteras. 
 

Tema vid medlems-
möte 
 
Utbildningskommittén 
- mentalitet  
  (Torbjörn Eriksson) 
- exteriör 
  (Thord Byström) 
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§ 8  Ekonomisk rapport 

 
Kassören informerade  

- Klubben har 533 registrerade medlemmar och 7 under 
registrering 
 

- SBK och SDKs kassör arbetar med att driva in resterande 
medlemsavgifter för de medlemmar som endast betalar in  
D-medlemskap utan att vara A-medlemmar. 
 

- SBK centralt har haft problem med nyregistreringen av 
medlemmar under våren, vilket medfört att några av 
dobermannklubbens nyblivna medlemmar inte med automatik 
fått sin medlemstidning. Information att medlemmarna kan 
vända sig till kassören vid utebliven tidning bör publiceras på 
klubbens webbsida. 
 

- Svenska Dobermannklubbens lokalområden skall själva 
behålla B-medlemsavgifterna á 80kr   

 
Kassören delade därefter ut balans- och resultatrapport för perioden  
1 jan – 21 juni och styrelsen kunde utifrån rapporterna konstatera att 
klubbens ekonomi är i ordning. 
 
Förenklad resultatrapport, avrundat till 100-tal 
 Utfall 2004 Årsbudget Ack utfall* 
Intäkt 163 400 kr 163 200 kr 105 700 kr
Kostnad 138 000 kr 163 200 kr 86 400 kr
Resultat + 25 400 kr +/- 0 kr + 19 300 kr

*) tom 21 juni 
 

Ekonomisk rapport 
 
PR/Info 
- webb, Ammi Aro 
SDKs LO:n 

§ 9 Skrivelser 
• Ingående 

- SBK förbundet, Inbjudan till lärarutbildning 2005 – 2006 
   → Handlingarna 
 
- SBK förbundet, Inbjudan till utvecklingskurs för lärare  
   2005→ Handlingarna 
 
- SBK förbundet, Anteckningar från RUS/RAS konferensen   
   (050510)→ ARK 
 
- SBK förbundet, Ang revidering mentaltest (050516) 
  → Korningsansvarig 
 
- SBK förbundet, Ang deltagande bruksprov/krav på MH  
  → Registerkommittén 
 
- SBK förbundet, Arvode för agilitydomare → Handlingarna 
 
- SBK Info nr 6/05 → Handlingarna, LO:n och webb 

Skrivelser 
 
 
 
 
 
 
 
ARK 
 
 
Korningsansvarig 
 
 
Registerkommittén 
 
 
 
 
LO:n & webb 
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- SBK förbundet, Ang ändringar i SBKs utställnings- 
   program 2006 → Utställningskommittén 
 
- SBK förbundet, Dags att söka officiella utställningar för 
  2008→ Utställningskommittén 
 
Lisa Druse frågade efter SBKs utsända remiss gällande 
revidering av utställningsbestämmelserna, där SDKs remisstid 
snart är slut. Sekreteraren svarar att hon inte mottagit remissen. 
Lisa åtog sig att kontakta SBK för att få en kopia av dokumentet.  
 

• Utgående 
- SBK förbundet, Svar på frågor angående revidering av regler för 
   SKKs lydnadsprov, klass I-III 
 
- SBK förbundet, anmälan om SDKs officiella arrangemang  
  2006 Styrelsen diskuterade möjligheten att ändra datum för  
  RM-bruks och vinnarutställningen då det noterats att Finska  
  dobermannklubben arrangerar Scandinavisk vinnarutställning   
  samma helg. 
 
- SBK förbundet, SDKs förslag till RAS, Rasspecifik AvelStrategi 
 
- Utställningsanmälare, uppmaning om betalning av utebliven  
  anmälningsavgift, samt information att framtida anmälningar till  
  SDK kommer att avvisas till dess att fordran är betald.  
 

 
Utställningskommittén 
 
 
Utställningskommittén 

§ 10 Verksamhetsrapporter 
 
• Styrelsen 

- SBK kongress, Thord informerade kort om vad som  
  avhandlats och att SKKs ordförande Ulf Uddman framhöll SDK  
  som exempel på första rasklubb som inkommit med ansökan om 
  arrangerande av IDC-utställning i samband med  världs- 
  utställningen 2008  
 
- RASK, Thord informerade kort om vad som avhandlats vid  
  mötet. 
 
- Arkivhandlingar, sekreteraren har mottagit  
  protokoll (1998-01-01 – 2002-09-22),  
  ingående skrivelser (01/01  -- 763/03) 
  Utgående skrivelser (År 2001) 
  från föregående sekreterare, men saknar fortfarande handlingar 
  för tiden fram till årsmötet i mars 2005. 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsrapporter
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• Lokalområden 
- Västra LO har inkommit med datum för mh, bsl- och ipotävling  
  2006 
 
- Östra Lo, ingen rapport har inkommit 
 
- Bergslagens LO, Lennart berättar att det varit få medlemmar vid 
  LO:ts årsmöte, ingen verksamhet är planerad och man  
  diskuterar ev arrangemang av RM-2007 (sök, spår & rapport) 
 
- Stockholms LO, Thord informerar att det var 97 hundar anmälda 
  till vårutställningen 
 
- Norrlands LO, ordf Jim Berglund har meddelat att verksamheten 
  i LO:t är låg. LO:t har inkommit med en påminnelse om att SDK 
  lämnar in den motion, som klubbades på årsmötet 2003,  
  angående dragprovsbestämmelser till Sv dragsportsförbundet. 
 

• Kommittéer och enskilda uppdrag 
- ARK & valphänvisningen, En uppfödarträff planeras under  
  hösten/vintern. Christina Persson har tackat ja till uppdraget  
  och påbörjat arbetet med att sammanställa den hanhundslista  
  som enligt årsmötesbeslut skall ersätta täckhundslistan. 
 
- Registerkommittén, Laine Löfman har behandlat SBKs skrivelse   
  angående deltagande bruksprov/krav på MH och fann att en  
  hund tävlat bruks utan att genomgått MH eller karaktärstest.  
  Sekreteraren uppdrogs att kontakta hundägaren för kontroll  
  innan styrelsen svarar SBK. 
 
- PR/Info (tidning & webb) 
  Tidningen, redaktör Viktoria Ekberg har meddelat att nr 2/05  
  inom kort är medlemmarna tillhanda och manusstopp för  
  kommande nummer är 4 september 2005. 
 
  Webben, webbmaster Ammi Aro har meddelat att under 19-24/6   
  och 30/6-10/7 kommer ingen uppdatering av klubbens webbsida 
  att ske. Arbetet med att förnya designen av webbsidan pågår,  
  en prototyp planeras att presenteras någon gång i juli/augusti. 
 
- IDC 
  Det har fortfarande inte kommit något protokoll från förra året.  
  Klubbordförande och IDC-delegat kommer att representera  
  klubben vid IDC i Bratislava den 2-4 september 2005. 
  Arbetet inför IDC-utställningen år 2008, som går av stapeln i  
  Sverige, pågår och lokalområdena kommer att kontaktas för att  
  bli delaktiga. 
 
- Korningsansvarig 
  Lokalområdena kommer att informeras att Åsa Liderfors är ny  
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  korningsansvarig och den i klubben som anmäler klubbens  
  MH och MT till SBK. 
 
- Utställningskommittén 
  Lisa Druse det var anmälningsrekord till Scandinavisk  
  vinnareutställning i maj. 156 hundar var anmälda och bedömdes 
  av domarna Rudi Killmaier, Tyskland och Gill Cashman,  
  England. Nästa arrangemang är Skånespecialen den 13-14  
  augusti och domare är Marja Leena Sjöblom, Finland.  
  Kommittén har påbörjat arbetet med arrangemanget av  
  IDC-utställningen 2008. 
 
- Resultatbörsen & Dobermanntrofén 
  Poäng och resultat redovisas löpande på webben. 

 
 

§ 11 Avslutning 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 

Avslutning 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat den: 9 oktober, 2005 
 
 
 
 
 
Thord Byström Åsa Liderfors  
ordförande justerare   
 


