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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) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant) 
        
 

Öppnande  § 3.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
Dagordning  § 3.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 3.3 
Justerare  Valdes att justera protokollet jämte ordförande och sekreterare gjordes  

Åsa Liderfors 
 
Föregående  § 3.4 
protokoll Godkändes och lades till handlingarna 
 
     
 Ekonomisk  § 3.5 
 Rapport             Summa på plus giro 87.914 kronor 
 

Glädjande nog blev resultatet för RM:et 2007 16.039 kronor, 
vilket gör att Mellansvenska får 8000 kronor. 

  
 Skrivelser  § 3.6 
 In/Ut  Inga tillgängliga 

    
 

 Ang heders- § 3.7  
medlemmar Styrelsen har fått in förslag från medlemmar att kalla Thord Byström 

och Lisa Druse till hedersmedlemmar av Svenska Dobermannklubben. 
Med motivering att båda verkat för rasen och klubben på ett positivt 
sätt, under en lång följd av år ställer sig styrelsen bakom förslaget och 
beslutade att kalla Thord  och Lisa  till hedersmedlemmar av Svenska 
Dobermannklubben  

 Thord & Lisa var ej närvarande under diskussion och beslut. 
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Rapporter  § 3.8 
Medlemsmötet den 20/10 där Camilla Rönnqvist var protokoll skrivare 
kommer att publiceras på hemsidan. 
De frågor som uppkom hänskjuts till styrelsen. 

 
Trofén  § 3.9 

Här fullföljs inte det styrelsen har ålagt henne att göra. Filerna ska 
skickas till Ammi. 

       
IDC   § 3.10 

Hänskjuts till nästkommande möte där vi endast kommer att behandla 
IDC 
         

IDC kongressen § 3.11 
Thord kommer att skriva I tidningen som utkommer till Jul samt några 
rader på hemsidan. 

 
 

Arbetsgång  § 3.12 
gällande mail Camilla Rönnqvist kommer fortsättningsvis att ansvara för att mail 

kommer till berörd person. Alla mail ska svaras på inom 1vecka, även 
om man inte kan ge det korrekta svaret omgående ska personen alltid 
få ett svar att man arbetar med frågan och när man kan räkna med ett 
svar. 

 
Årsmöte  § 3.13 

Årsmöte för SDK kommer att hållas den 2 mars 2008 på  Örebro BK 
kl:12.00.  
Dagordning kommer att finnas att ta del av 14 dagar innan via klubbens 
Hemsida. 
 

Nya frågor § 3.14 
 Styrelsen beslutar att öppna ett konto på Handelsbanken Sundbyberg 

där Thord Byström 430206-1074 samt Lennart Eriksson 481017-6653 
står som firmatecknare var för sig. 

 Frågan justeras omgående. 
 
Övriga frågor § 3.15 
 Fanns inga 
 
Nästa möte § 3.16 
 Nästa möte den 20/1 -08 kl:11.00 hemma hos Folke. 
 
Avslutning  § 3.17 

 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 
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Vid protokollet     Ordförande  Justerare 
 
   Malin Johansson          Thord Byström  Åsa Liderfos 

   Sekreterare     
        
 


