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Närvarande
Styrelsen
Thord Byström (ordförande)
Lennart Eriksson (kassör)
Elisabeth Bergström (sekereterare)
Maria Drangel
Folke Löthborn
Åsa Lidersfors

Medlemmar
Marie Wiklund
Camilla Dahlgren
Björn Ekstrand
Veronica Ebberyd
Claes Drangel
Ronnie Åström

Uppfödare
Julietteville
Dobalistisk
Tierras

Mötesordförande Thord Byström hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande

Claes Drangel utses att justera protokollet

Protokolljustering

Dobermannens hälsa utgår, behandlas vid nästa uppfödarekonferens

Dagordning

§1
Ekonomisk rapport
Balans- och resultatrapport för perioden 1 jan – 17 aug delades ut och gicks
igenom
§2
Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta om ändring och av villkor för
valpkullsinformation.
Det villkor som föreslås ändras är:
”Båda föräldradjuren skall ha genomfört ett helt MH och måste ha
värdesiffra 2 eller högre på momentet kontakt 1a och 1c, samt måste båda
föräldradjuren ha värdesiffra 1 eller 2 på moment skott.”
Föreslagen ändring:
”Båda föräldradjuren ska ha genomfört ett helt MH och måste ha
värdesiffra 2 eller högre på momentet kontakt 1a och 1c.

Ändring av villkor för
valpkullsinformation
Expedieras till
ARK
Valpkullsinformatörer
Omedelbar justering
Denna paragraf
förklarades omedelbart
justerad.

Båda föräldradjuren ska ha ha värdesiffra 1 eller 2 på moment skott
och/eller erhållit titeln korad.”
Medlemsmötet beslutar enigt
a t t bifalla förslaget.
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§3
Inför kommande revidering av troféstatut att gälla från 2007-01-01 sker
remissförfarandet enligt följande:

Revidering av
dobermanntrofféns
statut

- Troféansvarig sammanställer förslag till styrelsen
- Styrelsen remitterar förslaget till SDKs lokalområden och publicerar
utsänd remiss på webbsidan
- Remissvar från lokalområdena och enskilda medlemmar skickas till
troféansvarig, som bereder ett beslutsförslag till styrelsen
- Beslutsförslag presenteras för diskussion vid årsmötet
- Styrelsen fattar beslut om revidering, samt att statuten gäller retroaktivt
från 2007-01-01.
§4
LO-konferens 2007
Styrelsen informerade om förslag till frågor att behandla under en ev
LO-konferens år 2007, dvs
- Lokalområdenas gränsindelning
- Styrdokument, riktlinjer och policys
(delegationsordning, arbetsordning för styrelse, kommittéer och
lokalområden, riktlinjer för prioritering vid korning etc)
- Arrangera bruksprov
- IDC 2008, funktionärer
§5
IDC 2008
Arbetsgruppen IDC-2008 (Thord Byström, Lisa Druse och Folke Lötborn)
planerar för Nyköping som plats för arrangemanget. Kommunen har
kontaktats och mark har preliminärbokats under arrangemangets fem dagar,
inget formelt avtal har dock undertecknats.
Man räknar med 500-700 deltagande hundar vid utställningen.
En galamiddag planeras.
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§6
SKK har gått ut med en inbjudan till rasklubbstorget på Stora Stockholmsutställningen HUND2006 den 9-10 december 2006.

Rasklubbstorget vid
HUND2006

Medlemsmötet beslutade
a t t SDK ska vara representerade på rasklubbstorget;
a t t montern bemannas lördag och söndag med kunnig personal och
representativa hundar, samt
a t t styrelseordföranden uppdras som samordnare.
§7

SKK har fastställt RAS

SKKs avelskommittén har fastställt Svenska dobermannklubbens
Rasspecifika avelsstrategi, 2006-09-29 § 133.
§8
Roland Sjöstens filmer Mentaltest 2007 och Funktionsprov av valp och
unghund visades för medlemsmötet. Momenten och det nya
korningsprotokollet gicks igenom, samt funktionsprovets styrkor, svagheter
och möjligheter diskuterades.
Ordföranden tackar däreföter för visat intresse och förklarar sammanträdet
avslutat.

Nya MT och förslag till
funtionsprov av
valp/unghund

Avslutning

Justerat den 27 februari 2007

Bettan Bergström
Sekreterare
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