Svenska Dobermannklubben

Protkoll nr
Styrelsemöte
Plats:
Tid

1/07
2007-01-20
Katrineholm
12.00

Närvarande Tord Byström
Folke Lötborn
Maria Drangel
Lennart Eriksson
Lisa Druse
Frånvarande Elisabeth Bergström
Åsa Liderfors
Annika Rosen
§1

Mötets öppnande
Hälsade Thord välkommen och öppnade mötet

§2

Val av protokollförare och justerare
Valdes Lisa att föra protokoll och Maria till justerare

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg
a/ Valpkullsinformation
b/ Verksamhetsberättelse och budget
c/ Södra LO

§4

Ekonomi
Lennart redovisade postgirot med 76.879,39 samt kassa 69,15
Lennart ser över möjligheten att byta postgiro till bankgiro.
Att öppna IBAN nummer för utlandsbetalningar
Beslöts att inför årsmötet upprätta en inventarielista
Beslöts att bokföring äldre än 10 år kan kasseras.
Medlemsredovisning. SDK har 525 medlemmar.
Saknas flera inbetalningar för julannonser. Fakturor har gått ut.
Kolla om det finns utrymme att avskriva en del av lagret.

§5

Kommittteer
Utställning
Södra Lo kommer ej att anordna höstutställningen. Frågan har gått till Östra LO
som kommer att anordna denna med hjälp av Lisa. Domare är bokat och blir
Norbert Daube, Tyskland.
Vinterutställningen arrangeras av Stockholms LO. Inbjuden domare är
Salvador Janeiro, Portugal.
RM. Klar domare är Helmut Redtenbacher. Inbjudan har gått ut till Hans
Wiblishauser.
Medemsansvarig.
Maria får en hel del samtal från medlemmar och blivande medlemmar, servicen
fungerar bra.

Tidningen
Annette Bergenström tar över från nr 1-2007 som ny redaktör. Beslöts att ge
Annette resebidrag så att hon kan komma till Stockholm dels hämta upp
tidningsdatorn samt få en genomgång med Lisa.
Skall gå ut med förfrågan till de nordiska länderna om intresse finns att
annonsera varandras klubbevenemang i resp. lands klubbtidning.
Diskuterades möjligheten att prenumerera på klubbtidningen och beslöts att det
skall bli möjligt att bara prenumerera men att det kostar samma som fullt
medlemskap 465 kronor.
Arkiv
Beslöts kontakta Olle och efterhöra hur mycket material han har och försöka få
fram någon ny arkivansvarig.
ARK
Barbro har varit på konferens om hundars hälsa. Rapporterade i nr 4-2006.
PFD.profilerna på hemsidan upprättas då hänvisningen kommer in. Dessa
uppdateras inte under pågående valpkullsinformation. Det ligger mycket tid
bakom dessa PDF-filer.
Ny valpkullsinformatör i Stockholm är Lisa Druse.
Utbildning/mentalitet
Be Torbjörn Eriksson om att delge medlemmarna information om densamma på
hemsida och tidning.
Utbildning exteriör
Förfrågan från Linda Näslund om att få utbilda sig på dobermann i sin
grundutbildning har behandlats och besvarats positivt.
Thord planerar en exteriörbeskrivarutbildning i Stockholm under våren
PR/INFO
Inför IDC behöver vi få en bra fungerande kommitté som kan marknadsföra
detta arrangemang.
Brukskommitté
Har anmält att sammankallande är Ronnie Eng. Till hemsida och tidning.
IPO-VM 2008
Peter Andreasson har kommit med förfrågan om att arrangera IPO-VM för
dobermann 2008: Styrelsen ställer sig positivt till att arrangera IPO-VM.
Beslöts att skicka en förfrågan till IDC om möjligheten att söka detta till 2008
under augusti månad.
Förtjänsttecken
Beslöts tilldela Camilla Dahlgren och Ammi Aro Svenska Dobermannklubbens
förtjänsttecken.

§6

§7

§8

Skrivelser In
Info från Eukanuba,
SBK Organistationskonferensen
Monika Norberg
ang. valkullsinformation
Laine Löfman
ang. valpkullsinformation
SBK saknade resultat från Degeberga
SBK förfrågan om domare i grundutbildning

Lisa
Thord
övrig fråga
övrig fråga
Lisa
Thord

Skrivelser ut
SBK ang förfrågan om domare i grundutbildning.

Thord

Övriga frågor
a/ Förfågan om Kennel Black Jax på valpkullsinformation.
Ägaren är medlem i SDK och konstaterade styrelsen
att denna har därmed också samma rättigheter som alla
medlemmar i SDK.
b/ Påmindes styrelsen om att verksamhetsberättelse skall skickas till Bettan.
Lisa tar hand om tryckning av densamma.
Förslag till budget för verksamhetsåret 2007 diskuterades.
c/ Lisa har varit i kontakt med Södra LO som har problem att få ihop
medlemmar att bilda styrelse. Föreslogs att de fortsätter i begränsad skala under
2007 med 3 personer som administrerar LO´t. Avvaktar LO´ts årsmöte för
besked.

§9

Nästa styrelsemöte
Beslöts att kalla till styrelsemöte lördagen den 17 februari.
Plats: Katrineholm hos Folke

§ 10

Avslutning
Avslutade Thord mötet och tackade Folke för förplägnad
samt önskade alla en fortsatt trevlig helg.

Protokollförare

Justeras

Justeras

Lisa Druse

Thord Byström

Maria Drangel

