Svenska Dobermannklubben

Styrelsemöte

Plats: Katrineholms brukshundklubb

2005-12-03

Ledamöter:
Thord Byström
Folke Löthborn
Lennart Eriksson
Bettan Bergström
Maria Bohlin

§1

Suppleanter
Åsa Liderfors
Lisa Druse

Sid 1(3)

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 15 oktober gicks igenom och
godkändes.
Åsa Liderfors utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3

Dagordning

Dagordning

Styrelsen beslutade
a t t godkänna föreliggande dagordning.
§4

Ögonspegling av valpkullar för valphänvisning

Ögonspegling av
valpkullar för
valphänvisning

Bordlagt ärende från styrelsemöte den 15 oktober, för utredning av
gällande beslut.

ARK
Valphänvisningen

Styrelsen beslutade
a t t bordlägga ärendet.
§5

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för perioden
1 jan – 30 november och styrelsen kunde utifrån rapporterna
konstatera att klubbens ekonomi är i ordning.

Årsmötet

Förenklad resultatrapport, avrundat till 100-tal
Utfall 2004 Årsbudget Ack utfall*
163 400 kr
163 200 kr
156 900 kr
Intäkt
138 000 kr
163 200 kr
128 700 kr
Kostnad
+/- 0 kr + 28 200 kr
Resultat + 25 400 kr
*) tom 30 november

Kassören informerade att 7 743 kr av klubbens tillgångar utgörs
fordringar som gäller obetalda annonser sedan år 2002. Det
annonserande företaget finns inte längre kvar och med anledning av
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detta framförde kassören framförde förslaget att avskriva dessa
fordringar.
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet
a t t avskriva diverse fordringar á 7 743 kr som avser annonskostnader
från år 2002.
§6

Årsmötet

Årsmötet

Årsmötet hålls den 11 mars 2006 på Katrineholms BK.
Information om tid och plats kommer att utannonseras i julnumret av
tidningen. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på klubbens
webbsida. Sekreteraren meddelar att inga motioner har inkommit.
§7

Skrivelser

•

Skrivelser

Ingående
- SBK-Info nr 9-10/08
→ Handlingarna
- SBK Valberedning, förslag till Förbundsstyrelse 2006
→ Sekreteraren svarar enligt styrelsens förslag
- SKK, svar på fråga ang Hamiltonplaketten
→ Handlingarna
- Laine Löfman, fråga om korningsregistrering
→ Sekreteraren svarar
- Jennie Westberg, nytt Mittsvenskt LO
→ Frågeställaren är meddelad att då denne inte är
medlem läggs skrivelsen tillhandlingarna utan åtgärd.

•

Utgående
- SBK Tävlingssektor, förslag på domare och figuranter att
tjänstgöra vid SM i bruks och lydnad, samt NOM 2006.
- SKK, fråga ang Hamiltonplaketten
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Verksamhetsrapporter

•
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Styrelsen
Medlemmar varit i kontakt med ordförande för att höra om
möjligheten att återuppta Närke Värlmland Dals LO och fått ett
positivt svar då det inte finns verksamhet i området. Lennart
berättar att sedan dess har medlemmar från Närke, Värmland
och Dalsland träffats för att diskutera, hur man kunde göra
verksamhet inom dobermannklubben. En intrimsstyrelse
fastställdes, som skulle ordna ett förslag till verksamhet, samt
kalla till ett årsmöte där ett lokalområdet skulle bildas och man
skulle kalla det Mellansvenska LO. Protokoll från detta möte har
ännu inte inkommit till styrelsen.

•

PR-Info
Webbmaster Ammi Aro meddelar att från 1 december ändras
klubbens mailadresser från .com till .se.

§9

Nästa möte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker den 4 februari.
§ 10

Avslutning

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Elisabeth Bergström
sekreterare
Justerat den 14 januari, 2006

Thord Byström
ordförande
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