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Ledamöter: 
Thord Byström 
Lennart Eriksson 
Bettan Bergström 

Suppleanter 
Åsa Liderfors – ersätter Folke Löthborn 
Lisa Druse     – ersätter Maria Bohlin 

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

 
 Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarade 

därefter mötet öppnat. 
 

Mötet öppnas 

§ 1 Protokolljustering 
 
Styrelsemöteprotokoll från den 4 december gicks igenom och 
godkändes. 
 
Lisa Druse utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

Protokolljustering 

§ 2 Dagordning 
 
Styrelsen beslutade 
 
a t t godkänna föreliggande dagordning efter följande tillägg 
       - Regler för uttagning till IDC-IPO  
       - Avelsdjur von Willebrand-testas 
       - Lägga ned Registerkommittén 
       - Styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
       - Medlemsavgift 2007 
       - Inriktning för nästkommande verksamhetsår (2007) 
 

Dagordning 

§ 3 Ögonspegling av valpkullar inför valpkullsinformation 
 
Bordlagt ärende från styrelsemöte den 4 december. 
 
Styrelsen beslutade  
 
a t t delegera frågan att avgöras vid nästa uppfödarmöte. 
 
 

Ögonspegling av 
valpkullar inför 
valpkullsinformation 
  - ARK 
  - Valpkullsinformatör 
  - Uppfödarmöte 

§ 4 Regler för uttagning till IDC-IPO 
 
Brukskommittén har inkommit med följande förslag till 
antagningsförfarande till 2006 års IDC-IPO, Svenska 
dobermannklubbens regler för deltagande på IDC-IPO, där det 
senare förslaget skall gälla från 1 januari 2007. 
 
Antagningsförfarande till 2006 års IDC-IPO 
 
1. Deltagande 
Berättigad att deltaga på IDC-IPO 2006 för Sverige är 6 ekipage samt en 
reserv på plats. Medlemskap i SDK erfordras.

Regler för uttagning 
till IDC-IPO 
  - Brukskommittén 
  - PR/Info  
    (webb & tidning) 
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2. Kvalificering 
a) Direktkvalificerad är RM-IPO vinnare vid senaste RM. 
b) Ekipage som vid senaste RM uppnått SG-resultat äger förtur. 
c) Övriga ekipage skall ha uppnått ett resultat med minst 240 poäng G. 
Turordning sker enligt högsta poäng. Tävlande med två resultat går före. I 
det fall flera ekipage har två resultat gäller högsta genomsnittspoängen. I 
det fall flera har endast ett resultat gäller högsta poäng och tävlingen får ej 
vara gjord på hemmaklubben. 
 
5. Ansökan 
Ansökan skall vara Svenska Dobermannklubben brukskommitté tillhanda 
senast en månad före utgången av anmälningstiden till IDC-IPO. 
 
6. Återbud 
Återbud meddelas brukskommittén omgående så att platsen kan erbjudas 
nästa tävlande utifrån kvalificeringsordningen. 
 
7. Lagledare 
Lagledare föreslås av brukskommittén och skall vara sanktionerad av 
deltagarna. Lagledare bör vara medlem av SDK. 
 
8. Representation 
Representant för Svenska Dobermannklubben skall vara ett föredöme för 
sporten och följa SBK:s regelverk. 
 
 
Svenska Dobermannklubbens regler för deltagande på IDC-IPO 
(Att gälla från och med 2007-01-01) 
 
1. Deltagande 
Berättigad att deltaga på IDC-IPO för Sverige är 6 ekipage samt en reserv 
på plats. Medlemskap i SDK erfordras. 
 
2. Kvalificeringsperiod 
Kvalificeringsperioden omfattar perioden från anmälningstidens utgång (till 
SDK brukskommitté) föregående år till anmälningstidens utgång (till SDK 
brukskommitté) innevarande år. 
 
3. Kvalificeringspoäng 
Kvalificeringspoängen räknas utifrån genomsnittet på de två högsta 
tävlingarna under kvalificeringsperioden. Tävlingarna skall vara gjorda på 
olika klubbar/OG. 
 
4. Turordning för deltagande 
a) Direktkvalificerade är IDC-IPO-vinnare närmast föregående år, 
placering 1, 2 & 3 samt RM-IPO vinnare vid senaste RM. 
b) Deltagande ekipage skall ha uppnått två resultat med minst 240 poäng 
G under kvalificeringsperioden. Turordning sker enligt högsta 
genomsnittliga poäng av de två högsta resultaten. 
c) Ekipage som vid senaste RM uppnått SG-resultat äger förtur framför 
övriga. 
 
5. Ansökan 
Ansökan skall vara Svenska Dobermannklubben brukskommitté tillhanda 
senast en månad före utgången av anmälningstiden till IDC-IPO. 
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6. Återbud 
Återbud meddelas brukskommittén omgående så att platsen kan erbjudas 
nästa tävlande utifrån kvalificeringspoängen. 
 
7. Lagledare 
Lagledare föreslås av brukskommittén och skall vara sanktionerad av 
deltagarna. Lagledare bör vara medlem av SDK. 
 
8. Representation 
Representant för Svenska Dobermannklubben skall vara ett föredöme för 
sporten och följa SBK:s regelverk. 
 
Styrelsen beslutar  
 
a t t bifalla föreliggande förslag. 
 
 

§ 5 Avelsdjur von Willebrand-testas 
 
Avelsrådskommittén (ARK) har inkommit med förslaget att 
avelsdjurens teststatus för sjukdomen von Willebrand skall 
publiceras tillsammans med övrig valpkullsinformation under 
utvärderingsperioden 2006-08-01 – 2011-07-30. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
a t t bifalla föreliggande förslag. 
 
 

Avelsdjur von 
Willebrand-testas 
- ARK 
- Årsmötet 

§ 6 Avföra Registerkommittén 
 
Registerkommitténs huvudsakliga uppgift är att fortlöpande 
sammanställa och publicera och arkivera data som registreras 
centralt hos SBK och SKK. Registerkommittén har inkommit med 
förslaget att inordna kommitténs uppgifter i ARKs arbete.  
 
Styrelsen beslutar 
 
a t t avslå föreliggande förslag. 
 
 

Avföra 
Registerkommittén 
- Registerkommittén 
- ARK 

§ 7 Styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
 
Styrelsen beslutar  
 
a t t välja Elisabeth Bergström att tjänstgöra som sekreterare vid  
       årsmötet. 
 

Styrelsens val av 
sekreterare vid 
årsmötet 
- Årsmötet 
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§ 8 Medlemsavgift 2007 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
 
a t t höja medlemsavgiften för hel- och delbetalande medlemmar  
       med 10 kr, 
a t t höja medlemsavgiften för familjemedlem med 20 kr, samt 
a t t bemyndiga styrelsen att besluta om justering av avgiften med  
       anledning av kongressbeslut. 
 
 

Medlemsavgift 2007 
- Årsmötet 

§ 9 Inriktning för nästkommande verksamhetsår (2007) 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
 
a t t inriktningen för nästkommande verksamhetsår skall vara hälsa. 
 
 

Inriktning för 
nästkommande 
verksamhetsår (2007) 
- Årsmötet 

§ 10 Ekonomisk rapport 
 
Kassör Lennart Eriksson informerar: 
- Saldo, klubbens postgiro 70 346 kr 
- Bokslutet visar på ett underskott á 8 997 kr, en orsak är föreslagen  
   avskrivning á 7 743 kr. 
- Ingegerd Englunds hedersmedlemskap betaldes den 15 september,  
   Lennart uppdrogs att kontrollera ev dubbelbetalning. 
- Tävlingsböcker finns att beställa till följande kostnad:  
   lokalområde 30 kr  och medlem 50 kr, porto tillkommer. 
 
SBK har meddelat att från 1 januari är den skattefria milersättningen  
18 kr/mil. 
 
 

Ekonomisk rapport 
- Lokalområdena 
- Ingegerd Englund 

§ 11 Årsmötet 
 
Styrelsen har bjudit in Göran Dahlin, förbundsordförande för 
Svenska draghundsportsförbundet, att inleda årsmötet med att 
informera om deras verksamhet. 
 
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på klubbens webbsida 
från och med den 25 februari. 
 
Utkast av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom 
och diskuterades. 
 
 
 

Årsmötet 
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§ 12 Skrivelser – ingående 
- SBK Info nr 11/05 och 01/06 
   → Handlingarna 
 
- SBK, Stipendie årets klubb/utbildare/tjänstehundsekipage 
     → Handlingarna, då ansökningstiden redan utgått 
 
- SBK, Svenskt mästerskap i IPO, BSL och IPO/FH 
   → Brukskommittén 
 
- SBK, Uppfödare som av SKK meddelats ”Icke hänvisning” 
  → Brukskommittén 
 
- SBK, Ang rutiner vid registrering av valpkull av ras där det 
föreligger krav att föräldradjuren vid parningstillfället ska ha 
officiellt undersökningsresultat/hälsoprogram 
  → ARK, Valpkullsinformtion och Utställningskommittén 
 
- SBK, Inbjudan Mentaltestdomarutbilding 2006 
  → Utbildningskommittén - mentalitet 
 
- SBK, Inbjudan till Hundtjänstskoklan 2006 
  → Handlingarna 
 
- SBK, Styrelseförteckning rasklubb – Verksamhetsår 2006 
  → Konstituerande styrelsemötet 
 
- SBK, Medlemsstatistik 2005 
  → Medlemsansvarig 
 
SDK Bergslagens LO, Nytt lokalområde 
  → Styrelsens kontaktperson för Bergslagens LO 
 
SDK Bergslagens LO, Angående valphänvisare i varje LO 
  → ARK, Valpkullsinformation 
 
Patent- och registeringsverket, Ändringsbevis för periodisk skrift 
  → Styrelsens kontaktperson för Bergslagens LO 
 
- Lillith Edström, Bedömning av stubbsvans 
  → Ordförande 

Skrivelser - ingående 



 
Svenska Dobermannklubben 

 
Styrelsemöte Sid 6(6)

  

 

Plats: Hummelsta macken 2006-02-12 
 

 

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 
c/o E Bergström (sekreterare -06) 
Manillagatan 26A 
702 12  ÖREBRO 

TELEFON: 
019-106 103 

POSTGIRO: 
19 51 59-9 

WEBB: 
www.dobermannklubben.com 
 
sekreterare@dobermannklubben.com 

 

 
 Skrivelser – utgående 

- SBK Valberedning, förslag till Förbundsstyrelse 2006 
 
- Arne & Veronica Björnebye, svar på brevl 
  kopia för kännedom till Eleonor Hofmeijer 
 
- Bergslagens LO, Svar på¨”Nytt lokalområde” 
 
- Lilith Edström, Svar på ”Bedömning stubbsvans” 
 
 

Skrivelser – utgående 

 Avslutning 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat 

Avslutning 

 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat 11 mars, 2006  
 
 
 
 
 
Thord Byström  Lisa Druse  
ordförande   justerare 


