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

Öppnande  § 4.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
Dagordning  § 4.2 

Dagordningen godkändes. Med tillägget Inköp av Föreningsteknik 
böcker under §4.10, samt upptryckning av Tävlingsböcker under 
Övriga frågor. 
 

Val av   § 4.3 
Justerare Maria Drangel valdes att justera protokollet jämte ordförande och 

sekreterare. 
 

 
Föregående  § 4.4 
protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
     
 Ekonomisk  § 4.5 
 Rapport             Summa på plus giro 113.049:- 
 Bankgiro  1431:- 
 Kassa: 918:- 

Styrelsen beslutar att så fort Småland/Ölands LO har haft ett 
konstituerande möte och öppnat ett konto kommer de att få ett 
startbidrag, som är på 4000:- 

  
  

 Skrivelser  § 4.6 
 In/Ut Inkomna: 
 # 081209 Information angående de nya exteriörbeskrivningsprotokollen 

för Korning. 
 
 # 081215 Information om att Camilla Rönnqvist är auktoriserad 

exteriörbeskrivare för Korning. 
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Rapporter  § 4.7 

Thord Byström har varit på organisationskonferensen och återgav lite 
kort information. Det som kommer att beröra oss till nästa år 2010 är de 
nya stadgarna. Det kommer att stå inskrivet att vi ska jobba målstyrt. 
 
IDC – Lisa informerade om att hon kommer att skriva lite mer till nästa 
nummer av tidningen, samt att Lisa även skickar över ett reportage till 
Tyska Dobermannklubben. 
 
Thord Byström kommer att den 7-8 juni hålla i en anatomikurs förlagd 
på Stockholms LO. 
 
Utställningar – tyvärr har Erica Szokol lämnat återbud till pingst men 
Nadja Timmermans är tillfrågad istället, så här väntar vi bara på svar. 
Till Skånespecialen kommer Theodores Zoras och dömer. Han är 
ordförande i Greklands rasklubb för dobermann. 
 
RM – Då det varit diskussioner om att det inte varit ansökt om IPO RM i 
samband med lydnad och brukset, kan det dementeras då SBK missat 
vår ansökan, som har inkommit helt korrekt till dem. Så IPO RM ska 
naturligtvis gå som planerat i augusti tillsammans med brukset och 
lydnaden. 
 
 

LO Stadgar  § 4.8 
Lisa Druse har skickat ut LO-stadgar till alla LO’n. 

    
 
Årsmöte  § 4.9 

Till dagordningen under §17 ska tilläggas Valphänvisning, samt 
Utmärkelser. 
 
Styrelsen beslutar att lägga 30.000:- i budgeten för LO konferens under 
2009. Tid och plats beslutas senare. 
 

Nya frågor § 4.10 
 Styrelsen beslutar att köpa in 10st Föreningsteknikböcker föra att alla 

LO’n ska kunna få samt att det finns någon extra om det behövs. Malin 
Johansson ordnar det via studiefrämjandet.  

 
Övriga frågor § 4.11 

Det finns inte så många tävlingsböcker kvar så det kommer att tryckas 
upp 200st. Lisa Druse ordnar det. 
 
Åsa ordnar med att en länk finns på hemsidan så alla vet var de ska 
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kunna hämta hem de nya exteriörprotokollen. 

 
 

    
Nästa möte  § 4.12 
   Blir i samband med Årsmöte den 7/3 kl:10.00 på Örebro BK. 
 
Avslutning  § 4.13 

 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 
 

Sekreterare          Ordförande          Justerare 
 

 
   Malin Johansson          Thord Byström          Maria Drangel 
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