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Närvarande 
Ledamöter  
Thord Byström (ordförande) 
Lennart Eriksson (kassör) 
Elisabeth Bergström (sekreterare) 
Maria Bohlin  
Folke Löthborn, t.o.m § 21 
 

 
Kallad suppleant 
Åsa Liderfors, ersätter Folke Löthborn 
från § 22 
 
Suppleanter 
Åsa Liderfors, t.o.m § 21 
Lisa Druse  
 

Förhindrad 
Suppleant 
Annika Rosen 
 
 

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

 
Mötets öppnande 

§ 17 
 
Styrelsen beslutar 
a t t  utse Åsa Liderfors att justera protokollet 
 

 
 
Protokolljustering 

§ 18 
 
Styrelsen beslutar  
a t t  som startbidrag ställa 4 000 kr i förfogande till det nystratade  
        Mellansvenska LO:t 
 

 
Startbidrag till 
Mellansvenska LO 
Expedieras till: 
Mellansvenska LO 
Kassör 
 

§ 19 
 
Styrelsen beslutar 
a t t medlemsmöte hålls den 14 oktober 2006, 
a t t uppdra ARK att hålla uppfödarekonferens den  
       20 januari 2007, samt  
a t t LO-konferens arrangeras den 10-11 mars 
 

 
 
Möten under 2006  
Expedieras till: 
ARK 
LO:na  
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§ 20 
 
Styrelsen beslutar 
 
a t t  bordlägga nominering av arkivansvarig, 
 
a t t  bordlägga nominering av registerkommittén, 
 
a t t  till avelsrådskommitté utse  
       Lisa Druse, Jeanett Lemmeke och Barbro Kamleitner, samt  
a t t som kontaktperson i styrelse utse Lisa Druse 
 
a t t  till bruks och IPO-kommitté  utse  
       Ronnie Eng, Laine Löfman, Ewa Aagborg, Jimmy Dahlgren,  
       Peter Andreasson och Christina Strandberg, samt 
a t t som kontaktperson i styrelse utse Bettan Bergström 
 
a t t  till dobermanntrofén utse 
       Camilla Jönsson, samt 
a t t som kontaktperson i styrelsen utses Maria Bohlin 
 
a t t  till dragkommittén utse 
        Liselotte Eriksson, samt  
a t t som kontaktperson i styrelsen utses Lennart Eriksson 
 
a t t  till IDC-delegat utse 
        Thord Byström 
 
a t t till arbetsgrupp IDC-2008 utse 
       Thord Byström, Lisa Druse och Folke Löthborn  
 
a t t  till mh och korningsansvarig utse 
        Åsa Liderfors 
 
a t t  till PR/info utse 
       Ammi Aro som webbredaktör, 
       Viktoria Ekberg, tidningsredaktör, 
       Maria Bohlin, medlemsansvarig, samt  
a t t som kontaktperson i styrelsen utses Maria Bohlin 
 
a t t  till resultatbörsen utse 
       Ammi Aro, samt  
a t t som kontaktperson i styrelsen utses Maria Bohlin 
 

 
Kommittéer, enskilda 
uppdrag och 
kontaktperson i 
styrelsen 
Expedieras till: 
Nominerade 
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§ 20 fortsätter 
 
a t t för arrangemang av RM-2006 uppdra 
       Mellansvenska LO, samt 
a t t som kontaktperson i styrelsen utses Åsa Liderfors 
 
a t t  till utbildningskommittén utse 
       Torbjörn Eriksson, mentalitet samt 
       Thord Byström, exteriör 
 
a t t till utställningsansvarig utse 
       Lisa Druse 
 
a t t till valphänvisningen utste 
       Maria Possner, sammankallande som tillsammans med avelsrådet  
       arbetar med att tillsätta en hänvisare i varje LO, samt 
a t t som kontaktperson i styrelse utse Lisa Druse 
 
a t t som styrelsens kontakter för lokalområdena utses 
       Lisa Druse, Södra LO 
       Folke Löthborn, Västra LO 
       Marie Bohlin, Östra LO 
       Åsa Liderfors, Mellansvenska LO 
       Lennart Eriksson, Bergslagens LO 
       Thord Byström, Stockholms LO 
       Bettan Bergström, Norrlands LO    
 
        
 
§ 21 
 
ARK har framfört förslag om ändring av nuvarande valphänvisningsregler 
och föreslår styrelsen besluta 
a t t 1-3 godtas som godkänd skott 
a t t även korning skall gälla som merit för valphänvisning. 
 
Lisa Druse meddelar vid mötet att ARK återtar förslaget för vidare 
behandling.  
 
 
Folke Lötborn lämnar mötet. 

 
Ändring av villkor för 
valpkullsinformation 
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§ 22 
 
Marie Wiklund, kennel Tierra’s har inkommit med en dispensansökan för 
valphänvisning för tiken Tierra’s Pretty Fly som vid den officiella 
mentalbeskrivningen den 19 juni 2005 fick värdesiffra tre på skotten. 
 
Ovetande om hundar officiellt endast kan genomgå en mental-beskrivning 
vid ett tillfälle, anmäler Marie hunden vid Östra LO:ts MH den 2 april 2006 
och hunden genomgår där ytterligare en beskrivning som resulterar i 
värdesiffra 1 på skotten. Då det uppdagades att hunden var beskriven 
tidigare klassade Svenska Kennelklubben den senare beskrivningen som 
inofficiell. 
 
Styrelsen remitterar Maries dispensansökan till Avelsrådskommitten (ARK) 
som understryker att alla dispensansökningar behandlas individuellt och 
med utgång från det underlag som tillställs styrelsen och ARK.  
 
Beslutsförslag 
Med motiveringen att då tiken testats för skott vid ett senare officiellt MH-
tillfälle och då bedömts ha värdesiffra 1 på skott föreslår ARK styrelsen 
besluta 
a t t bifalla dispensansökan för valphänvisning för tiken Tierra´s  
       Pretty Fly, samt 
a t t det i valpkullsinformationen framgår att tiken erhållit dispens. 
 
Yrkande 
Bettan Bergström yrkar avslag med motiveringen att inofficiella prov inte 
bör ligga till grund för dispens i frågor om valphänvisning som går i strid 
med fastställd avelsstrategi. 
Maria Bohlin yrkar bifall.  
Lennart Eriksson yrkar avslag. 
Åsa Liderfors yrkar avslag. 
 
Proportionsordning 
Ordförande ställer proposition på avelsrådets förslag mot Bettan Bergströms 
yrkande och finner att Bettans förslag antas. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar  
a t t  avslå inkommen dispensansökan 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
Dispens för 
valpkullsinformation 
Expedieras till: 
Marie Wiklund 
Valphänvisningen 
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§ 23 
 
Styrelsen beslutar  
a t t betala in medlemsavgift till Svenska draghundsportsförbundet, samt 
a t t bjuda in representant från förbundet att informera klubbens medlemmar  
       vid framtida möte. 
 
 

 
Medlemskap i svensk 
draghundsports-
förbundet 
Expedieras till: 
Kassör 
Dragkommittén 
Svenska 
draghunsportsförbundet  
 

§ 24 
 
Redaktör Viktoria Ekberg har meddelat att avsäger sitt uppdrag efter nr 2-
06. 
 
Styrelsen beslutar 
a t t  gå ut med en förfrågan på webben samt i kommande tidning. 
 
 

 
Tidningsredaktör 
Expedieras till: 
PR/Info 

§ 25 
 
Deltagarna vid IDC-IPO VM sponsrades med overaller 
 
Representanter från styrelsen har besökt Nyköping i planeringsarbetet inför 
IDC-2008. Plats för arrangemanget blir Rosvalla 
 
Lennart Eriksson representerade klubben vid årets kongress 
 

 
Anmälningsärenden 

§ 26 
 
ARK har hos SBK efterlyst vad som hänt med inlämnad rasspecifik 
avelsstrategi 
 
 

 
Informationsärenden 

§ 27 
 
Ingående 
- Marie Wiklund, dispensansökan för valpkullsinformation 
 
- SDK Östra LO, Ang samtal från mentalbeskrivare 
 
- Laine Löfman, ang villkor för rasmästartiteln i IPO 
 
- SBK Frågor om funktionsprov 

Skrivelser 
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§ 27 fortsätter 
 
- SBK Ang ansökan om tävlingar 2007 
 
- SBK-Info nr 4 och 5/06 
 
- SKK inbjudan till steg-2 utbildning för Sekreterare  
 
- SBK Inbjudan till lärarutbildning 2006-2007 
 
- Radio- och TV-verket, Utgivningsbevis för databasen  
   ”Svenska Dobermannklubbens hemsida,  
     www.dobermannklubben.se” 
 
- SKK Inbjudan till kurs för avelsråd  
   Steg 1: Grundutbildning 
 
- Ang insända ärenden till SBK. På alla brev som skickas till SBK  
   skall ha fullständig adress och telefonnummer till den som skickat  
   in ärendet 
 
- SDK Mellansvenska LO, protokoll från planeringsmöte om RM 
 
- SDK Mellansvenska LO, protokoll från styrelsemöte 15 maj  
 
- Minna Westerholm, Dispensansökan för mentalbeskrivning 
 
- Laine Löfman, Informera medlemmarna om vWD-test 
 
- Kirsi Sehlin Fråga om beställning av tävlingsböcker 
 

• Utgående 
 
- SBK Närke, distrikt, anmälan av RM-tävlingar 2007 

 

 

 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.  
 

 
Avslutning 

 
Justerat den 22 augusti 2006 
 
 
Elisabeth Bergström                          Thord Byström 

 
 
 
 
Åsa Liderfors 

    Sekreterare                                       Ordförande                                                   Justerare 


