
Motioner som skall behandlas under § 12 
 
Motion 1 
För att kunna öka antalet medlemmar har Västra LO ett förslag som följer; 
Subventionering alternativt kostnadsfritt medlemskap för första året för nyblivna valpköpare hos 
uppfödare som är medlemmar i Svenska Dobermannklubben.  
Vår förhoppning är att dessa valpköpare förtsätter sitt medlemskap i dobermannklubben. På sikt 
genererar det fler medlemmar och ökade inkomster för klubben. 
Västra LO 
Svar 
Styrelsen föreslår att motionen avslås med motivering:  
Styrelsen anser det inte rimligt att subventionera nya medlemmar. Detta kan endast ske på 
bekostnad av medlemsavgifter från redan betalande medlemmar. Vidare är omsättningen av 1-års 
medlemmar så pass stor, visar medlemsregistret, att det skulle innebära en stor kostnad för 
klubben som inte kan försvaras av de eventuella ökade intäkterna.  
 
Motion 2 
Jämfört med andra rasklubbar och brukshundklubbar har Dobermannklubben en oerhört hög 
medlemsavgift. Därför vore det rimligt att utöver C-medlemskap borde även D-medlemskapets 
avgifter helt eller delvis tillfalla lokalområdet. 
Västra LO 
 
Svar 
Styrelsen föreslår att motionen avslås med motivering: 
Medlemsavgiften bestäms på årsmötet av SDK´s medlemmar. Av de 465 kronor som A-
medlemmen betalar går 250 kronor till SBK centralt. Kvar blir 215 kronor som skall fördelas på 
utgifter centralt inom SDK. För redovisning av resultat och budget hänvisar vi till 
årsmöteshandlingarna som visar vilka utgifter och inkomster styrelsen har att ansvara för. 
Budgeten medger inte ytterligare utbetalningar av medlemsavgiften till LO´na i dagsläget. Styrelsen 
för en angelägen diskussion om det inom budgetramarna finns möjlighet att subventionera eller 
helt ansvara för stambokföringsavgifter för MH. Detta måste bestämmas av hur den ekonomiska 
situationen inom SDK utvecklas.  
 
 
Motioner som skall behandlas under § 16 
Motion 4.  
PDF-filerna som tidigare publicerats i samband med valphänvisningen och lagts ut på 
klubbens webbplats, ska finnas kvar som en service till blivande valpköpare. 
PDF-filerna ska utformas som de hittills har gjorts med tillägg för 
ögonspeglingsresultat på föräldradjurens tidigare avkommor samt HD-resultat på 
avkommor som sålts till annat land än Sverige.  
Lilith Edström  
 
Svar 
Styrelsen föreslår att motionen avslås med motivering 
Alla uppgifter finns att hämta på SKK´s hemsida/Avelsdata. Dock skall det informeras om på 
hemsidan att funktionen finns, hur man loggar in och hur man använder den. ARK har inte 
möjlighet att kontrollera vilken HD/ögon  status alla hundar har som exporterats till andra länder. 
Fråga om hur redovisning av resultat skall redovisas medlemmar i SDK kommer att diskuteras på 
kommande uppfödarkonferens. Därefter kan man få en bedömning av hur stort intresset är för en 
fortsatt redovisning. 



 
Motion 5.  
PDF-filerna som tidigare publicerats i samband med valphänvisningen och lagts ut på 
klubbens webbplats, ska finnas kvar som en service till blivande valpköpare. 
PDF-filerna ska utformas som de hittills har gjorts med tillägg för HD-resultat på 
avkommor som sålts till annat land än Sverige.  
Lilith Edström  
 
Styrelsen föreslår att Motionen avslås. 
Motivation, Alla uppgifter finns att hämta på SKK´s hemsida/Avelsdata. Dock skall det informeras 
om på hemsidan att funktionen finns, hur man loggar in och hur man använder den. ARK har inte 
möjlighet att kontrollera vilken HD status alla hundar har som exporterats till andra länder 
Fråga om hur redovisning av resultat skall redovisas medlemmar i SDK kommer att diskuteras på 
kommande uppfödarkonferens. Därefter kan man få en bedömning av hur stort intresset är för en 
fortsatt redovisning. 
 
 
Motion 6.  
PDF-filerna som tidigare publicerats i samband med valphänvisningen och lagts ut på 
klubbens webbplats, ska finnas kvar som en service till blivande valpköpare. 
PDF-filerna ska utformas som de hittills har gjorts. 
Lilith Edström  
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
Motivation: Alla uppgifter finns att hämta på SKK´s hemsida/Avelsdata. Dock skall det informeras 
om på hemsidan att funktionen finns, hur man loggar in och hur man använder den 
Fråga om hur redovisning av resultat skall redovisas medlemmar i SDK kommer att diskuteras på 
kommande uppfödarkonferens. Därefter kan man få en bedömning av hur stort intresset är för en 
fortsatt redovisning.. 
 
Motion 7.  
I ett av de senaste protokollen står att förtjänsttecken från SBK ska delas ut i 
samband med IDC-utställningen. IDC är ett internationellt evenemang och vad Svenska 
Dobermann Klubben vill tilldela dess medlemmar, hör inte hemma i det här 
sammanhanget. Italienska Dobermann Klubben firade 25 års jubileum för några år sedan men inga 
hederstecken delades ut i samband med IDC evenemanget. Det rör ju bara de egna medlemmarna 
och bör alltså ske vid klubbens årsmöte. Det enda som brukar överräckasi samband med jubileum 
är ju priser, etc från andra länders klubbar.  
Det kan ju inte vara speciellt roligt för internationella gäster att titta på, när 
några svenska medlemmar får utmärkelser, eller hur?  
Jag tycker till och med att det är oartigt mot våra internationella gäster. Det är i 
viss mån även en ordningsfråga.  
Lilith Edström  
 
Skrivelsen är inte utformad som en motion, det finns inget förslag att ta ställning för eller emot.l  
Bara en åsikt, vilket gör det omöjligt för styrelsen att föreslå tillstyrkan eller avslag. 
 
Styrelsens svar. Detta är en av de områden där tidigare styrelser vid tidigare jubileum hedrat 
medlemmar som förtjänstfullt arbetat för klubben. Vid såväl 25-års som 30-års jubileum så delade 
SDK ut förtjänsttecken, under dåvarande galamiddagar vid en kortare ceremoni. Det faktum att 



andra klubbar har andra traditioner ändrar inte styrelsen ståndpunkt att detta är ett utmärkt tillfälle 
att uppmärksamma de som i tysthet jobbar för Svenska Dobermannklubben under en följd av år.  
 
Motion 8 
Svenska Dobermannklubben Västra LO skulle vilja ha klarhet i gränsdragningarna i vårt 
lokalområde. Vi har vid upprepade tillfällen kontaktat HS med förhoppning om svar – vilket ej har 
skett till dags dato. Västra LO:t är ett mycket stort lokalområde. Vi har diskuterat en eventuell 
delning, men det kan ju uppenbarligen ej ske innan vi vet klart var gränserna går. 
 
Skrivelsen är inte utformad som en motion, det finns inget förslag att ta ställning till  
 
Styrelsens svar  
Med utbetalning av familjemedlemsavgiften till LO´na skall finnas en redovisning av resp. LO´s 
gränsdragning.  
Medlemsredovisning Lokalområden:,Stockholm -146, Södra- 99 
Bergslagen- 71, Mellansvenska – 40, Östra – 45, Västra – 86,, Mellan Norrland -31 
Övre Norrland – 28, Utland -1.  Summa  545 medlemmar per den 2008-01-31 
 
 
 
Följande skrivelser är inte ställda i motionsform, det finns inget förslag att ta ställning för eller emot. 
Styrelsen svarar på frågeställningarna enligt nedan. 
  
8. Valphänvisningen 
Jag ställer mig frågande till varför Svenska Dobermannklubben tillåter utländska uppfödare 
valphänvisning på hemsidan. Detta oberoende av om de är medlemmar i klubben eller inte. Vi 
borde i första hand värna om de svenska uppfödarnas avel och dess avkommor. Jag har vid ett 
flertal tillfällen sett att detta har förekommit och tycker att det inte bör förekomma.  
Lena Johansson 
 
Svar: Svenska Dobermannklubben, i likhet med andra länders dobermannklubbar, gör ingen 
skillnad på medlemmar, oavsett var de bor. Medlemmar i SDK har samma rättigheter oavsett vilket 
land de tillhör detta  gäller naturligtvis även rätten att erhålla valpkullsinformation. 
  
9. Pdf-filer    
Jag har vid mailkontakt med avelsrådet ifrågasatt varför inte alla föräldradjur har pdf-filer på 
valphänvisningen. Det svar jag har erhållit är att pdf-filerna skall tas bort! Detta utan vidare 
förklaring från avelsrådet. Denna fråga togs även upp på föregående medlemsmöte. Jag anser att 
det är en mycket bra service till allmänheten, medlemmar och eventuella valpköpare. Det måste 
finnas mycket hållbara argument för att inte behålla denna viktiga informationskälla, vilket även 
framkommer i RAS att klubben skall verka för att sådan information sprids, speciellt gällande MH 
och HD-resultat på avelsdjuren och dess avkommor. Det som även borde vara obligatoriskt i filerna 
är ögonspegling. 
Lena Johansson 
  
Svar. All information finns att hämta på SKK´s hemsida/Avelsdata. Dock skall det informeras 
om på hemsidan att funktionen finns, hur man loggar in och hur man använder den. 
Fråga om hur redovisning av resultat skall redovisas medlemmar i SDK kommer att diskuteras på 
kommande uppfödarkonferens. Därefter kan man få en bedömning av hur stort intresset är för en 
fortsatt redovisning.. 
  



10. IDC 2008 och "ny" logga 
Jag ställer mig mycket frågande till den "nya" framtagna loggan till IDC 2008! Det är inte 
en speciellt estetiskt tilltalande sådan, och jag förstår inte varför Svenska Dobermannklubbens 
ordinarie snygga logga har bytts ut? Det är ingen medlem som har blivit tillfrågan om detta och jag 
anser att vi skall värna om klubbens logga och att Svenska dobermannklubben dessutom firar 40-
års jubileum nästa år. Det borde hellre ha tagits med i tryck. Jag anser att nya försäljningsartiklar 
skall tas fram med vår ordinarie fina logotype. Detta togs även upp på medlemsmötet.  
Lena Johansson 
 
Svar: Svenska Dobermannklubbens logga är inte utbytt. 
Styrelsen har tagit fram ett märke för att profilera IDC i Sverige och valt ett motiv där både svarta 
,bruna, okuperade som kuperade dobermann finns representerade.  
 
11. Information till medlemmar  
Det är ofta som information inte kommer ut i tid till oss medlemmar inför möten, utställningar och 
deadlines. Jag anser att detta måste förbättras så att alla inklusive de som ej har tillgång till 
Internet kan tillgodogöra sig informationen. Detta togs även upp på medlemsmötet.  
Lena Johansson 
 
Svar. De flesta av klubbens arrangemang informeras om i medlemsbladet. Dock kan det 
förekomma vid enskilda arrangemang, som MH och korningar, att informationen endast finns 
tillgängligt på SDK´s hemsida eller på  resp. LO´s sidor. Detta är ett faktum som är svårt att 
förbättra med tanke på att ansökningar för dessa arrangemang ofta är beroende på efterfrågan och 
därmed också söks med relativt kort tidsperspektiv. Det är inte alltid dessa sammanfaller med 
utgivningstiderna av medlemsbladet 
 


