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Närvarande: Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn (viceordförande) 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Malin Johansson (sekreterare) 
   Åsa Liderfors (suppleant) 
   Maria Drangel Ledamot) 
   Lisa Druse (suppleant) 
Ej närvarande: Camilla Rönnqvist (suppleant) 
        
 

Öppnande  § 2.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
Dagordning  § 2.1A 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 2.2 
Justerare  Valdes att justera protokollet jämte ordförande och sekreterare gjordes  

Maria Drangel 
 
Föregående  § 2.3 
protokoll Godkändes och lades till handlingarna 
 
     
 Ekonomisk  § 2.4 
 Rapport             Summa tillgångar 132 604 kronor  
 

Till IDC - Det är beställt 400st T-shirt som kommer att säljas för 
140kronor/15 euro. Canvas väska 200 st pris 50kronor/6euro, 
Kepsar 100st pris 9 euro, Streamers till bilen pris 
25kronor/3euro. 
Porto tillkommer på dessa priser. 
Lennart Eriksson förskottsutbetalar 23.000kronor för inköp av   
T-shirt och anmälningsavgift för IDC 2008. 

  
 IPO RM  § 2.5 

Angående inköp av priser: 1000 kronor beställer Lisa priser för till 
IPO RM:et, då det finns budgeterat för 2007. 
Budget och verksamhetsplan ska inkomma till Styrelsen för 2008. 
IPO RM 2008 kommer att gå i Östergötland, ej i Örebro i samband med  
Bruks RM:et. 
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 IDC 2008  § 2.6 
Inväntar offerter för att kunna göra en budget som ska vara klar till 
årsskiftet. 
En hemsida finns tillgänglig under september. 
Thord är ansvarig för att plocka fram priserna. 
Program: Lördag 28/6 Mottagning av domare 
       Eventuellt ZTP prov 
      Söndag 29/6 Kongress 
      Måndag 30/6 Utställning Valpar/juniorer 
      Tisdag 1/7     Utställning officiell 
 

        
Rapporter  § 2.7 

Utställningen i Degeberga fungerade mycket bra.  
80st utställare kom. 
 
Nästa års utställningar är sökta och blir 2 st. Vinterutställningen blir den 
8 mars 2008 i Sollentuna och sommarutställningen den 9 augusti i 
Östergötland med Svensk Dobermann vinnare. 

 
 
Skrivelser  § 2.8 
   Thord anmäls till RUS/RAS konferensen den 27-28 oktober. 
   # Generella frågor inför domarkonferensen (utställning) 
      Tord finns med på plats. 
   # Synpunkter på tävlingskalendern 2008. 
   # SBK info nr 7/07 
 
Utgående  # Anmälan till SBK om datum ändring för utställning. 
   # Ansökt om ZTP datum 27 oktober till Tyskland – godkänt. 
       
Nya Frågor  § 2.8A 

# Hemsidan – Då det har inkommit kritik på att hemsidan inte blivit 
uppdaterad i tid, beslutar styrelsen att det är bra om det finns två 
personer som kan uppdatera på hemsidan. Styrelsen innehar det 
mandatet eller att delegera. 
 
# Dobermann trofén – Då det har upptäckts att trofén är länkad till 
Trofé ansvariges egen hemsida, beslutar styrelsen att det med 
omedelbar verkan ska plockas bort.  
Det är viktigt att poängberäkningen är korrekt, det är troféansvarig som 
räknar ut och kontrollerar att poängen stämmer. För att säkerställa att 
trofén/del troféer kommer ut kontinuerligt beslutade styrelsen att den 
skickas in till hemsidan i PDF format en gång i månaden. 
Punkten justeras med omgående. 

   



Protokoll fört vid styrelsemöte med 
  Svenska Dobermannklubben 2007-09-09 
  Plats Katrineholm 

3

  
 

 
 
         

Övriga frågor § 2.9 
A) ZTP – 27oktober. Det har inkommit 9 st anmälningar. 
B) Uppfödarmöte – Östra Lo:t arrangerar det någon gång i vinter. Där 

det förs en dialog med ARK vad som kan vara intressant att ta för 
diskussion. 

C) Medlemsmötet – 20 oktober i Södertälje kl:12.00.  
D) Förtjänsttecken inom SBK som vi ska dela ut på IDC. 

Folke L kommer att dela ut priserna.  
 

 
 

Nästa möte  § 2.10 
 Nästa möte blir budget och styrelsemöte den 10/11 kl:11.00 hos Folke 

L 
 

Avslutning  § 2.11 
 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 

 
 

 
    

Vid protokollet     Ordförande  Justerare 
 
   Malin Johansson          Thord Byström  Maria Drangel 

   Sekreterare       
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