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§1

Suppleanter
Åsa Liderfors
Lisa Druse

Sid 1(7)

Förhindrade:
Annika Nilsson (suppl)

Mötets öppnande

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

§2

Protokolljustering

Protokolljustering

Styrelsemöteprotokoll från den 26 juni gicks igenom och godkändes
efter ändring i § 9 andra stycket, det är Norska dobermannklubben
som arrangerar Skandinavisk vinnarutställning 2006 och
§ 5 medlemsmötet den 15 oktober har fått skjutas på framtiden.
Maria Bohlin utsågs därefter att jämte ordförande justera protokollet
§3

Dagordning

Dagordning

Mötet föreslog följande tillägg
§ 5 Medlemsadministration
§ 6 Lokalområdenas kontaktpersoner i styrelsen
§ 8 Arkivering av utställningskritiklappar
Efter dessa tillägg godkändes dagordningen
§4

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte

Styrelsen beslutade

PR/Info
- webb, Ammi Aro
- tidning,
Viktoria Ekberg

a t t hålla nästa medlemsmöte den 3 december kl 13:00 på
Katrineholms brukshundklubb,
a t t uppdra Thord Byström att hålla föredag om
hundarnas exteriör - vilken funktion har den? Vad kan vi förbättra?, samt
att uppdra Elisabeth Bergström, Maria Bohlin och Åsa Liderfors att
arrangera en workshop med temat mentalitet & mentalbeskrivning.

§5

Medlemsadministration

Medlemsadministration

Styrelsen beslutade
a t t uppdra Maria Bohlin att assistera kassören i arbetet med att
administrera medlemsmatrikeln.
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kontaktperson i
styrelsen

Lokalområdenas kontaktperson i styrelsen
Styrelsen beslutade

§7
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a t t uppdra Folke Löthborn som styrelsekontakt för Västra LO,
a t t uppdra Lisa Druse för Södra LO,
a t t uppdra Maria Bohlin för Östra LO,
a t t uppdra Lennart Eriksson för Bergslagens LO,
a t t uppdra Thord Byström för Stockholms LO, samt
a t t uppdra Elisabeth Bergström för Norrlands LO.

Lokalområdena
PR/Info
- webb, A Aro
- tidning, V Ekberg

Inget krav på ögonspegling av valpkullar för valphänvisning

Inget krav på
ögonspegling av
valpkullar för
valphänvisning

Frågan har diskuterats under flera år i klubben och i
avelsrådskommittén anser man att det är dags att det fattas ett formellt
beslut. Medlemmar har länge uttryckt önskemål om detta, bla på ett
årsmöte, där man röstade för just frivillighet.

ARK
Valphänvisningen

ARK finner att behovet inte längre finns då antalet ögonfel är mycket
litet och att idag används till stor del hundar i svensk avel som kommer
från andra länder där man inte speglar valpkullar.
ARK föreslår styrelsen besluta
a t t ögonspegling av valpkullar före leverans ska vara frivilligt istället
för tvingande krav för valphänvisning.
Styrelsen beslutar
a t t bordlägga frågan för utredning av gällande beslut.
§8

Arkivering av
utställningskritiklappar

Arkivering av utställningskritiklappar
Utställningskommittén har inkommit med ett beslutsförslag
a t t utställningskritiklappar från klubbens specialutställningar endast
lagras i tre år för att sedan kasseras.

Medlemsmöte 3 dec -05

Styrelsen beslutar
a t t föreslå medlemsmötet besluta bifall av utställningskommitténs
förslag.
§9

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport
Kassören delade ut balans- och resultatrapport för perioden
1 jan – 12 oktober och styrelsen kunde utifrån rapporterna konstatera
att klubbens ekonomi är i ordning.
Förenklad resultatrapport, avrundat till 100-tal
Utfall 2004 Årsbudget Ack utfall*
163 400 kr
163 200 kr
141 700 kr
Intäkt
138 000 kr
163 200 kr
124 700 kr
Kostnad
+/- 0 kr + 17 000 kr
Resultat + 25 400 kr
*) tom 12 oktober
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• Ingående
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Skrivelser

- SBK förbundet, Ang synpunkter regelrevidering mentaltest
→Korningsansvarig, åtgärdat
- SBK-Info nr 7-8/05
→ Handlingarna
- SBK Tjänstehundssektorn, Försvarsmaktens
utredningsuppdrag → PR/info, åtgärdat
- SBK tävlingssektor, ang förslag till domare och figuranter
vid svenska och nordiska mästerskapen 2006
→ Brukskommittén att åtgärda
- SBK, vidarebefordrat mail ang avsaknad hjälp att anordna
MH → Korningsansvarig & Bergslagens LO, åtgärdat
- SBK, (för kännedom) svar till Värmland-Dals distrikt ang
prioritering av anmälda hundar vid mentalbeskrivning
→ Korningsansvarig för kännedom
- SBK felaktigt ifylld resultatlista och tillhörande protokoll i
retur → Sekreteraren att åtgärda & uppfödaren för
kännedom
- SKK, nyhetsbrev från utbildningskommittén
→ Handlingarna
- SKK, inbjudan till steg-2 utbildning för kassörer
→ Kassören för kännedom
- Rasklubben för Hollandse Herdershond, inbjudan till
Sweden Cup → PR/info-webb, åtgärdat men tyvärr blev
arrangemanget inställt pga få anmälda
- Lilith Edström, medlemsavgift för hedersledamot
→ Kassören, åtgärdat
- Veronica & Arne Björnebye, styrelsens agerande
→ Sekreteraren att åtgärda
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Utgående
- Utställningskommittén har svarat SBK förbundet, ang
synpunkter regelrevidering utställningsbestämmelser
- Korningsansvarig har sammanställt och svarat SBK
förbundet, ang synpunkter regelrevidering av mentaltest
- Registerkommittén har sammanställt och sekreteraren har
svarat SBK förbundet, ang deltagande bruksprov/krav på
MH

§ 11

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter
•

Styrelsen
- SBKs RASK-möte den 24-25 sept, Lisa Druse, SDKs
representant vid mötet, informerade kort vad som avhandlads,
som bla att rasklubbarna har gemensamt föreslagit att
uppfödare som genomfört parning som inte uppfyller kraven för
valpregistrering med automatik disiplinanmäls, samt att de nya
exteriörprotokollen har på prov börjat föras parallellt med
rasklubbarnas egna.
- SBKs rasklubbsmonter vid stora stockholmsutställningen, Lisa
berättade att det inte kommer att byggas någon gemensam
monter för de klubbar SBK har avelsansvar för, utan varje
rasklubb får bygga sin egen. På grund av de ändrade
omständigheterna meddelar Lisa och Thord att de avsäger sig
uppdraget att organisera genomförandet

•

Lokalområden
- Stockholms LO, Thord informerar att andra rasklubbar fått hyra
in sig för att hålla lydnadskurser mm. En medlem, Ammi Aro, har
ordnar träningstillfällen för alla intresserade med dobermann och
de brukar hålla till på området.
- Bergslagens LO, Lennart berättar att det arrangerats en träff för
nya medlemmar och att man planerar vidare kring arrangemang
av RM-bruks 2007.
- Östra Lo, Maria berättar att LO:t arrangerat ett MH och en
mentaltest under hösten. Under våren arrangerades en
aktivitetsträff där medlemmar får prova på agility, ringträning
mm, samt en endagskurs i lydnad och en lydnadscup i lydnad
allt från koppelklass till elit. En medlemsträff för nya medlemmar
planeras under hösten/vintern.
- Västra LO, ingen rapport har inkommit.
- Norrlands LO, ingen rapport har inkommit
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Kommittéer och enskilda uppdrag
- ARK & valphänvisningen, i våras fördes diskussioner i styrelsen
om att det bör finnas valphänvisare i varje lokalområde. Detta
har inte skett och sekreteraren uppdrogs att kontakta klubbens
LO:n med en uppmaning att inkomma med förslag på valphänvisare. Arbetsbördan är stor för personalen på SBK och
med anledning av detta har inte SDKs förslag till rasspecifik
avelsstrategi behandlats ännu. På centralt (C-RUS och RASK)
håll förs diskussioner mellan centrala att arrangera en
gemensam konferens för rasklubbarna. Arbetet med att
sammanställa den hanhundslista som skall ersätta täckhundslistan pågår.
- Brukskommittén
Kommittén har förstärkts med två medlemmar:
Christina Strandberg och Peter Andreasson
- Dragkommittén
Ingen rapport har inkommit
- IDC
17 länder var representerade vid årets, mycket trevliga och
välordnade IDC i Bratislava den 2-4 september och man fattade
bla beslut om att från och med nästa år så är det krav på
genomfört ZTP för deltagande i IDC-segrarklass. Lisa Druse fick
det hedervärda uppdraget att under mötet agera tillförordnad
kassör då ordinarie kassör fått förhinder. Förra årets protokoll
har nu inkommit och publiceras i sin helhet på webb,
(www.dobermannklubben.se).
År 2006 kommer IDC-utställningen gå av stapeln i Ungern och
2007 i Italien. Danmark har kontaktat Thord Byström angående
förslag att i samarbete arrangera IDC-IPO 2008, inget beslut är
ännu fattat.
Serbien/Montenegro och England har sökt medlemskap,
Englands ansökan avslogs pga att de inte är medlemmar i FCI.
Danska dobermannklubben hade inkommit med förslaget att
införa i rasstandarden att dobermanns kan födas med
stubbsvans, men detta avslogs då det klassas som defekt.
- Korningsansvarig
Ett svar angående förslag till regelrevidering av mentaltest,
sammanställts utifrån de synpunkter som inkom från
medlemmarna och skickats in till SBK.
- Utbildningskommittén
Thord Byström informerade att förberedelsearbetet pågår
angående exteriörföreläsningen som skall hållas vid nästa
medlemsmöte
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Tyvärr lyckades man inte hitta något datum i år som passade att
Torbjörn Eriksson skulle komma till medlemsmötet för att
informera om det pågående arbetet med revideringen av
mentaltest korning.
- Utställningskommittén
Södra LO:t arrangerade ett lyckat arrangemang den 13-14 aug.
På utställningen deltog 77 vuxna och 20 valpar, till lydnaden var
17 hundar anmälda. Medlemmar välkomnas att inkomma med
domarförslag inför nästa års utställning.
Ansökan att arrangera IDC-2008 den 30 juni – 1 juli har
inlämnats till SBK/SKK som därefter godkänt arrangemanget.
- Registerkommittén
Ingen rapport har inkommit
- RM 2006
Ansökan om att arrangera spår, sök, rapport, IPO & BSL den 3
juni, samt skydd den 1 juli är inlämnad.
- PR/Info (tidning & webb)
Tidningen, redaktör Viktoria Ekberg har meddelat att nr 3/05
inom kort är medlemmarna tillhanda.
Webben, webbmaster Ammi Aro har meddelat att den nya
webbsidan är nu publicerad och medlemmar har hört av sig för
att ge beröm för utseendet och att den är lättnavigerad.
- Resultatbörsen & Dobermanntrofén
Poäng och resultat redovisas löpande på webben.
§ 11

Nästa möte
Styrelsemöte den 3 dec kl 10
- Planera årsmötet
Medlemsmöte den 3 dec kl 13
- Arkivering av utställningskritiklappar
- Exteriörföreläsning
- Workshop, MH & mentalitet

§ 12

Avslutning

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat
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Vid protokollet

Elisabeth Bergström
sekreterare
Justerat den 29 november 2005

Thord Byström
ordförande
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