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Närvarande: Thord Byström (ordförande) 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Malin Johansson (sekreterare) 
   Maria Drangel (ledamot) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant) 
   Lisa Druse (suppleant) 
        
Förhinder Folke Lötborn(vice ordf) anmält förhinder, 
   Åsa Liderfors(ledamot) anmält förhinder 
 

Öppnande  § 3.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
Dagordning  § 3.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 3.3 
Justerare Lennart Eriksson valdes att justera protokollet jämte ordförande och 

sekreterare. 
 

 
Föregående  § 3.4 
protokoll Efter förtydligande att mötet den 14/6 ej var ett styrelsemöte utan 

enbart ett avstämningsmöte  inför IDC, godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
     
 Ekonomisk  § 3.5 
 Rapport             Summa på plus giro 113.859:- 
 Kassa: 918:- 
  

 Klubben har idag en god ekonomi och ligger dags datum 
38.000:- över budget.  

 Antalet medlemmar är för närvarande 558st. 
  

  
 Skrivelser  § 3.6 
 In/Ut Inkomna: 
 # SBK info 6,7,8/08 SBK info kommer hädanefter att bara finnas 

tillgängligt via SBK Hemsidan. 
  
 Utgående skrivelser. 
  # Det är inskickat förslag till IPO NM Peter Andreasson – domare, 

Tommy Andersson – figurant. 
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Rapporter  § 3.7 
   En anmälan är inskickad av medlem till SBK angående stadgebrott. 

Klubben har dock inte fått något meddelande av SBK om hur de har 
behandlat frågan. 
 

Utställningar § 3.8 
2009 Ansökan är inskickad för 2011. Det är sökt till Stockholm 12/6 (pingst) 

där Svensk Dobermannvinnare kommer att gå, samt Skåne 13/8, där   
är plats ej fastställd.  
Domare är klara för Svensk Dobermannvinnare 2009 i Örebro, Erika 
Szokol, Ungern och Armin Hoppe Tyskland, I samband med 
utställningen kommer ZTP arrangeras, domare Armin Hoppe. 

    
 
IDC   § 3.9 

Klubben har fått mycket positiv respons angående IDC. Det kommer i 
tidningen att finnas ett stort reportage om IDC. Vid årsmötet kommer 
allt ekonomiskt att redovisas. 
 

Nya frågor § 3.10 
 En monter är bokad till Stora Sthlm, där tema kommer att vara Den 

allsidiga Dobermannen. Ansvariga är Lisa D och Camilla R.  
 
Övriga frågor § 3.11 
 AU beslutade via telefonsamtal att  

-Slå ihop 3 och 4 av tidningen till ett dubbelnummer 
-Att senare lägga medlemsmöte till den 29/11 
-Att göra separat utskick till alla medlemmar med info ang. tidning och       
kallelse till medlems/uppfödarmöte 29-30 /11 

 
 Årsmöte blir lördag den 7/3 kl:12.00 på Örebro Brukshundklubb. 

Malin J ordnar med mötesordförande. 
    
Nästa möte  § 3.12 
   Blir den 31/1 -09 kl:12.00 hos Folke L. 
 
Avslutning  § 3.13 

 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 
 

Sekreterare          Ordförande          Justerare 
 

 
   Malin Johansson          Thord Byström          Lennart Eriksson 

        
 


