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Öppnande  § 1.1 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
Antalet deltagande medlemmar fastställdes till 17 st. Justerades till 18 
deltagare efter punkt 6 

 
Dagordning  § 1.2 

Dagordningen godkändes möjlighet att ta upp nya frågor under punkten 
övriga frågor. 
 

Val av   § 1.3 
Justerare Barbro Kamleitner valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 
  
 
Föregående  § 1.4 
protokoll Föregående protokoll från 20071021 i Södertälje godkändes och 

lades till handlingarna. Protokollet från 20081128 i Hölö finns 
bara i anteckningsform då Lisas dator hade havererat, detta ska 
försöka återskapas. 

   
 Ekonomisk  § 1.5 
 Rapport             Summa på plus giro 96370.90 
 Idag ligger vi på ett resultat på ca17.000:- men kassören tror det  
 kommer bli ett noll resultat till årsskiftet. 
 
 Tyvärr ser vi att antalet medlemmar har sjunkit och för dagen är  
 vi 479st. 
  
  
 Rapporter  § 1.6 
 Lo Konferensen. 

# På LO-konferensen diskuterades fram ett förslag till en MT 
prioriteringsordning, som styrelsen beslutade anta. Se bilaga på 
Hemsidan. 
 
# Förslag på konferensen var att det skulle bli ett rullande schema för 
våra årsmöten. Vi tog fram ett förslag och kommer att i möjligaste mån 
följa det. Det LO’na ska ordna är det logistiska, till en rimlig summa. 
Förslaget blev följande: 
2010 Stockolms LO – Södertälje 
2011 Småland/Ölands LO – Jönköping 
2012 Mellansvenska LO – Örebro 
2013 Södra LO – (Örkelljunga) 
2014 Östra LO – Linköping 
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# På LO konferensen kom vi även fram till att LO ska få ett 
styrinstrument som styrelsen får i uppdrag att arbeta fram. Detta ska till 
viss del ske i samarbete med LO’na. 

 
Tidningen § 1.7  

Förslag på att dra ner antalet tidningar till 2, alternativt 4 nummer där 
ett blir dyrare och 3 billigare. Mötet vilja var även att det skulle vara en 
”lyxigare” tidning som var Julnumret de andra skulle var av enklare 
form. 
Mötet beslutade att ge i uppdrag till Maria Drangel och Camilla 
Rönnqvist r att kolla upp priser och tryckare. Vad vi kan göra för att 
minska kostnader för tidningen som idag tar största delen av SDK´s 
årsbudget. Detta ska finnas klart och presenteras på årsmötet för att 
kunna gå till vidare beslut. 

 
  
Nya Stadgar  § 1.8 

Då vi under LO konferensen diskuterade de två nivåer som finns ansåg 
vi att vi hade för lite kunskap för att kunna anta dessa. 
Mötet beslutade att vi skulle kolla upp mer och ta upp de till beslut på 
årsmötet. Styrelsen uppmanade alla att noggrant läsa igenom båda 
nivåerna. 
   

RAS  § 1.9 
ARK gick igenom flera punkter i RAS och var står vi idag, vissa förslag 
till textändringar är gjorda i dokumentet som skall föredras på årsmötet 
för fastställande, dessa kommer även att finnas tillgängliga på SDK’s 
hemsida. 
 
Barbro och Madde berättade om de olika förändringar de föreslagit och 
varför. Bl.a. har de konstaterat att vi i dagsläget inte bryr oss speciellt 
mycket om att följa RAS. 

 
 
Revidering av § 1.10 
Trofén Förslaget som presenteras på mötet beslöts att godkännas med  

tillägg/ändringar för: 
 
 
 

1. borttagande av poäng för cert, cert/ck skall ge samma poäng 15 p. 

2. startpoäng för SDK´s egna arrangemang. Startpoängen i bruks, lydnad 
och IPO till 60 poäng och deltagande i utställning till 40, högst ett resultat 
räknas per år och gren. Övriga starter i SDK regi blir 25 resp. 15 poäng.  
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3. att bibehålla uttagningspoäng för uttagning till SM och NM i 
bruks/lydnadsgrenar. i enlighet med tidigare beräkningsgrund. 

4. Mötet beslutade att trofén skall bibehållas med nuvarande revidering i 
minst 3 år, dock med hänsyn om ”ny” officiell gren skulle tillkomma. 

 
Övriga frågor § 1.11 
 Frågor: 

1. Pdf filer som fanns på hemsidan för valphänvisning? Dessa är borta 
på grund av att det var svårt att få en synkronisering så att det kom 
ut samtidigt med valphänvisningen, men Barbro som gjorde dessa 
sa att det borde kunna få det att fungera igen, men gav ingen 
garanti på det. 

2. Var är hänvisningar för valphänvisningen? Dessa nya hänvisningar 
kommer att komma ut inom en snar framtid på Hemsidan. 

3. Hur har SDK hanterat det nya exteriörsprotokollet? SDK är inte 
nöjda och har skickat in synpunkter till Yvonne Brink angående 
exakt vad. Camilla Rönnqvist som gick den nya utbildningen 
protesterade då kraftfullt mot detta. 

4. Förfrågan om en svensk avelhundslista där RAS är ett krav? 
Kommer att publiceras på Hemsidan. 

5. Klubbens mål för 2009 var Hälsa och Mentalitet? ARK har arbetat 
med det. Mötet konstaterar att styrelsen måste bli bättre på att 
dokumentera skriva ned vad som sker inom klubben. 

6. Hur representerar vi vid större konferenser? Här lovar styrelsen att 
bli bättre på att presentera vad som diskuterades på konferensen 
samt om vissa frågor bör tas upp innan på ett medlemsmöte. 

7. Tävlingsböcker? Har reviderats då det fattades några punkter för 
IPO. Camilla R håller nu på att trycka upp nya som kommer att 
finnas tillgängliga efter årsskiftet. 

    
    
Avslutning  § 1.12 

 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 
 

Sekreterare     Ordförande          Justerare 
 

 
Malin Johansson     Thord Byström         Barbro Kamleitner 

        
 


