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SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 
c/o M Wiklund (sekreterare -04) 
Hacktorp 
610 50 Jönåker 

TELEFON: 
0155-520 31 

POSTGIRO: 
19 51 59-9 

WEBB: 
www.dobermannklubben.com 
 
styrelsen@dobermannklubben.com 

 

Närvarande: Thord Byström, Elisabeth Bergström, Lisa Druse, Barbro Kamleitner,  
Folke Lötborn, Jeanett Lemmeke, Ammi Aro, Claes Drangel,  
Maria Bohlin, Lennart Eriksson, Stefan Borgh, Elizabeth Permansson, 
Ingegerd Söderström, Gerd Lindberg, Kenneth Johansson,  
Roger Borgström och Gunilla Reinstam 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna och förklarade 
medlemsmötet öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg av övriga frågor: 
Täckhundslistan, enkät, hjärtmötet, PDF-filer och tidningen  
 

3. Val av justeringsman 
Lennart Eriksson valdes att justera protokollet jämte ordföranden 
 

4. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 17 röstberättigade medlemmar 
 

5. RAS 
Barbro Kamleitner (ARK) informerade om det pågående arbetet med att 
bereda dobermannklubbens förslag till RAS, rasspecifik avelsstrategi. Svenska 
Dobermannklubben har fått uppskov till den den 1 juni -05 att lämna in 
förslaget till Svenska Kennelklubben, istället för 1 jan -05. Vid dagens möte 
kommer inga beslut i frågan fattas utan medlemmarna gavs tillfälle att 
diskutera olika frågor. 
 
Beredning av avelsstrategin planeras enligt följande: 
Dagens medlemsmöte Diskussionsmöte 
Årsmötet Information/diskussion 
Möte i anslutning till RM-helg i maj Beslut fattas 
 
Man har också för avsikt att öppna ett forum på webben för klubbens 
medlemmar där diskussioner om avelsstrategin kan föras, webbmastern är 
dock inte tillfrågad om detta är genomförbart ännu. 
 
Barbro berättar också att ARK, Avelsrådskommittén, har gett uppdraget till 
genetikern Per-Erik Sundgren att utföra en avelsanalys på vår ras. Samman-
ställningen av denna analys har funnits tillgänglig på dobermannklubbens 
webbsida sedan september -04 och materialet kommer att användas vid 
framtagandet av dobermannklubbens avelsstrategi. 
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Mötesdeltagarna indelades i tre grupper och fick uppgiften att skriva ner tre 
saker om rasen som var dess styrka, svaghet, möjlighet och hot.  
Det grupperna kom fram till var följande.. 
 

Dobermannes styrka..  
- positiva, nyfikna 
- sociala, familjehund  
- arbetsglada, lättlärda 
- allrounders 
- skänker trygghet 
- låg aggressionsnivå  
- sund, god exteriör, bra päls 
- en ras, som inte delats i funktionslinjer 
- kunniga uppfödare/hanhundsägare 
- samarbetet inom rasklubben 
 

Dobermannes svaghet.. 
- aktivitetsnivån, hittar på busstreck 
- krävande för ägare 
- handlar ibland utan att tänka 
- dåliga ryktet 
- stora jaktintresse 
- brister i koncentrationen vid press 
- liten dådkraft 
- mindre sociala med andra hundar 
- okunniga uppfödare/hanhundsägare 
- stridigheter inom rasklubben 

Dobermannes möjlighet.. 
- alla bruksgrenar passar 
- familjehund 
- liten ras, ingen ’explosionsavel’ 
- pr för att nå fler tävlingsförare 
- ökad kunnighet hos  uppfödare/hanhundsägare 
- mer samarbete inom rasklubben 

Dobermannes hot.. 
- Farlig hunddebatten 
- Skitprat och ryktesspridning 
- Fördomar 
- Sjukdomar (hjärta mm) 
- Revirtänkande inom rasklubben 
- Hanhundsanvändandet 
- Inavel, linjeavel 
- okunniga uppfödare/hanhundsägare 
- brist på samarbete inom rasklubben 

 
Därefter presenterades resultatet av den enkätundersökning som genomförts 
med 69 svarande dobermannägare med hundar födda mellan 1996-1998. 
Frågor som ställts handlade om upplevda erfarenheter av bland annat 
sjukdom, socialitet, rädslor mm. 
 
Mötet fick också ta del av försäkringsbolagens statistik om vanliga orsaker 
(olycksfall och sjukdom) som lett till ersättningskrav från dobermannägare. 
 
ARKs diskussionsunderlag till avelsstrategi för dobermann (bilaga 1) delades ut. 
Mötet diskuterade de avsnitt och föreslagna avelsrekommendationer som 
handlade om hälsa. Tiden räckte tyvärr inte till att behandla avsnittet om 
funktion/mentalitet, men deltagarna fick med sig att läsa igenom och 
diskutera ämnet på webbforumet, samt vid kommande årsmöte. 
 

6. Gamla årsmötesbeslut 
Johan Arborelius har inkommit med förslaget att man måste kunna styrka 
hänvisning till tidigare fattade mötesbeslut (protokoll eller protokollsutdrag) för 
att detta skall kunna användas som argument vid beslutsdiskussioner. 
Mötet diskuterade och beslutade sedan att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
 
 



 
Svenska Dobermannklubben 

 
Medlemsmöte 

 
Sid 3(4) 

  

 

Plats: Eskilstuna, First Hotell 2005-01-23 
 

 

7. Trofén 
Mötet diskuterade förbättringar av statuten till dobermanntroféns 
poängsystem och kom fram till följande beslutsförslag:  
 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  grundpoängen endast räknas med i totaltrofén, dvs ej i lydnads-,  
          utställnings-, ipo-/bruks- och dragtrofén 
 
Mötesdeltagarna beslutade enigt att föreslå årsmötet att godkänna 
ovanstående beslutsförslag. 
 
Troféansvarige Camilla Jönsson har lämnat meddelande om följande ändring 
och tillägg. Förslaget kommer även att publiceras i tidningen och på 
webbsidan för att tas upp till beslut vid årsmötet. 

 
Ändringar: 
BHP/BSL/IPO/SCHH:  
Klass 1 - Godkänd = 15 poäng 
                Betyg V eller SG = 20 poäng 
Klass 2 - Godkänd = 25 poäng 
                Betyg V eller SG = 30 poäng 
Klass 3 - Godkänd = 35 poäng 
                Betyg V eller SG = 40 poäng 
                Cert = 45 poäng 
Denna poängberäkning gör det mer likt 
beräkningen för "svenskbruks" (godkänd-
uppflyttad) 
 
Drag: 
Genomförd officiell tävling (off. klass): 10 
poäng 
Draghund II : 15 poäng 
Samlingscert: 20 poäng 
Cert: 30 poäng 
Genomfört drag-SM: 35 
Då det har blivit ytterst sällsynt med 
Dobermannekipage på dragtävlingar 
kanske denna höjning/tillägg kan vara en 
liten extra "morot" 

 
 

Tillägg: 
BH-prov:  
Godkänt BH - 15 poäng. Det kan sägas vara en 
form av appellklass inom internationella 
provformer. Därför borde 15 poäng (=uppfl. Akl) 
vara lämpligt. 
 
ZTP:  
Godkänt ZTP - 25 poäng.  
Går att jämställa med MH.  
 
TJH: 
TJH-cert: 25 poäng 
Genomfört SM: 35 poäng 
Genomfört DM: 20 poäng 
Kvalat in till SM (=vinst DM) : 25 poäng 
Genomförd övrig officiell tävling: 15 poäng 

 
Camilla Jönsson/Trofesanesvarig 

8. Övriga frågor 
a) Täckhundslistan 
     Vid mötet framkom förslag om  
        a t t  lägga ner täckhundslistan, samt 
        a t t   skapa en hanhundslista, liknande den som Svenska Boxerklubben   
                  har på sin webbsida 
     Mötesdeltagarna beslutade enigt att föreslå årsmötet att godkänna  
     de båda beslutsförslagen. 
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b) PDF-filer 
     En av mötesdeltagarna ställde frågan om valfri publicering av  
  faktauppgifter om föräldradjuren på SDKs webbsida om valphänvisning.  
  ARKs representant gav svar direkt att tanken är att officiella uppgifter, som  
  går att bekräfta hos SKKs hunddata, skall publiceras. 
 
c) Enkät 
  En av mötesdeltagarna efterlyste mer information om pågående arbete  
  inom sektorerna och gav exempel att det inte funnits någon information  
  på SDKs webbsida att det pågått en enkätundersökning i ARKs regi.  
  Mötet diskuterade förslag till förbättringar av spridandet av information om  
  pågående arbete i rasklubben, som bl a via SDKs webbsida. 
 
d) Tidningen 
  Klubbens kassör berättade att medlemstidningen är klubbens största utgift  
  till en årskostnad á 70 000 kr och föreslog  
        a t t  tidningen skulle ges ut i ett enklare och billigare utförande, samt 
    a t t  ett nummer per år skulle kostas på lite extra med färgtyck och bättre  
             papper 
  Mötesdeltagarna beslutade enigt att föreslå årsmötet att godkänna  
  de båda beslutsförslagen. 
 
e) annat.. 
  Ett flertal mötesdeltagare berättade att de inte fått svar på frågor som  
  ställts till klubben via mail och traditionell post. Närvarande styrelse- 
  medlemmar berättade att man är medveten om problemet och att man  
  jobbade på att lösa detta. 
 

9. Mötets avslutande 
Ordförande Thord Byström tackade för visat intresse och avslutade mötet 
med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till årsmötet den 13 mars. 

 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth Bergström 
 
 
Justerat den 11 februari, 2005 Justerat den 11 februari, 2005 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Thord Byström Lennart Eriksson 
Ordförande  Kassör 
 


