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Sid 1(4)

Plats: Katrineholms BK

Närvarande
Ledamöter
Thord Byström (ordförande)
Lennart Eriksson (kassör)
Folke Löthborn

Kallad suppleant
Åsa Liderfors, ersätter E Bergström
Lisa Druse, ersätter Maria Bohlin

Förhindrad ledamot
Elisabeth Bergström
Maria Bohlin
Förhindrad
Suppleant
Annika Rosen

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

Mötets öppnande

Åsa Liderfors utses att justera protokollet

Protokolljustering

§ 28
Årsmötet (§ 12/06) bemyndigade styrelsen att justera medlemsavgiften med
anledning av kongressbeslut. SBKs kongress (§ 17) beslutade om höjning av
den centrala medlemsavgiften (A) med 20 kr till 250 kr och en höjning av
utlandsmedlemskap med 20 kr till 390 kr och gäller från 1 januari 2007.

Höjning av
medlemsavgift enligt
kongressbeslut
Expedieras till:
SDKs lokalområden
Kassör

Svenska Dobermannklubbens avgifter efter justering:
A-medlem 465:D-medlem 215:Familjemedlem 100:Styrelsen beslutar
a t t justera medlemsavgiften enligt kongressbeslut.
§ 29
Styrelsen beslutar
a t t ta bort möjlighet att prenumerera på tidningen

Prenumeration på
dobermanntidningen

§ 30
Ekonomisk rapport
Kassören informereade mötet om klubbens saldo enligt följande:
PlusGiro: 90 707 kr
Kassa: 297.00
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§ 31
Bordlagd fråga om
kommittéer, enskilda
uppdrag och
kontaktperson i
styrelsen
Expedieras till:
Valda personer
Berörda kommittéer
SDKs lokalområden

Styrelsens beslut
a t t till arkivansvarig utse
bordlades
a t t till registerkommittén utse
a t t till PR/info utse
tidningsredaktör, ej tillsatt, Ammi Aro hjälper till och söker
a t t till ny valphänvisningsansvarig utse Christina Söderqvist
valphänvisningens LO-representanter utste
Lisa Druse, Stockholms LO

§ 32
Vid kennelfullmäktige utdelas Svenska kennelklubbens förtjänsttecken.
Statuten anger att detta är avsett att ”utdelas såsom erkänsla för gjorda
insatser till verksamt främjande av SKKs syften”.
Mottagaren av förtjänsttecknet ska ha varit verksam inom organisationen i
minst 10 år. Personaen ska vidare ha varit aktiv inom ett brett område i flera
klubbar dvs inte enbart varit knuten till en viss ras- och/eller specialklubb.

Nominering till Svenska
kennelklubbens
förtjänsttecken
Expedieras till:
SBK förbundsstyrelse
Nominerad

SBKs förbundsstyrels önskar förslag på personer som kan komma ifråga för
ovanstående utmärkelse.
Styrelsens beslut
a t t inte föreslå någon detta år
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§ 33
Vid kennelfullmäktige utdelas Svenska kennelklubbens Hamiltonplakett.
Statuten anger att ”plaketten kan tilldelas den som genom framgångsrikt
arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens
syften”.

Nominering till Svenska
kennelklubbens
Hamiltonplakett 2007
Expedieras till:
SBK, Katarina Swahn
Nominerad

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha haft en aktiv
uppfödningsverksamhet under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och
jakthundsraser bör vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten
på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan
också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats
för hundaveln.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar
a t t nominera Folke Löthborn till mottagare av Hamiltonplaketten 2007.
Folke deltog ej i beslutet. Lennart ansvarar för inskick in till SBK.

§ 34
Ingående

Skrivelser

- SBK, Uppdatering Distrikt under hösten 2006
→ Korningsansvarig för vidareexpedier till SDKs lokalområden
- SBK, Dags att ansökan om officiell utställning 2009
→ Utställningskommittén
- SBK, Ändringar i utställningsprogram 2007
- SKK, Inbjudan till steg-2 för kassörer
→ Kassören
- SBK, preliminärt tävlingsprogram Agility 2007
→ handlingarna
- SBK, Allmän påminnelse om domarrapporter från utställningar
→ Utställningskommittén
- SBK, Inbjudan till utvecklingskurs för lärare
→ handlingarna
- SBK, Arkiveringsmöjligheter
→ Sekreteraren
- SBK, Utmärkelser som delas ut vid kennelfullmäktige
→ styrelsen, se ovan
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- SKK, Inbjudan kurs för avelsråd steg 1
→ handlingarna
- SBK, Anteckningar från årets RUS/RAS konferens
→ Korningsansvarig för vidareexpedier till SDKs lokalområden
- SBK, Anmälan gällande olämpligt beteende
→ sekreteraren bekräftar emottagandet till generalsekreteraren
- SBK, Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
→ ARK
- SBK, SBK Info nr 7/06
→ handlingarna
- SBK, Ang exteriördomares utökning av rasregister
→ ARK

Utgående
- SBK, Bekräftan om emottagande av anmälan gällande olämpligt beteende

§ 35
Övriga frågor
a/ beslöts kalla till medlemsmöte i Norrköping 14/10
Maria undersöker om lämplig plats
På dagordningen bl.a.
IDC information om SDK´s anordnande av IDC 2008
Valphänvisning
Nya mentaltesten, Bettan kollar med föredragshållare
b/ Dispensförfrågan. Styrelsen avslår ansökan.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Avslutning

Justerat den

Lisa Druse
Vid protoollet
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