Protokoll fört vid styrelsemöte med
Svenska Dobermannklubben 2009-05-20
Webbmöte

Närvarande:

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

Öppnande

§ 3.1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Dagordning

§ 3.2
Dagordningen godkändes.

Val av
Justerare

§ 3.3
Camilla Rönnqvist valdes att jämte ordförande och sekreterare justera
protokollet.

Föregående
protokoll

§ 3.4
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomisk
Rapport

§ 3.5
Summa på plus giro 102.933,90:Bankgiro 1431:Kassa
550:Antalet medlemmar i dag 090519 är 500st, vilket är en nedgång
sedan förra mötet med 23st.

Skrivelser
In/Ut

§ 3.6
Fanns inga

Kommittéer

§ 3.7
Nu är alla kommittéerna uppdaterade på hemsidan.

Rapporter

§ 3.8
Inför ZTP har det gått ut PM till alla deltagarna. Starttiden är kl:10.00
Domare är Armin Hoppe och figurant Tommy Andersson.
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Inför pingstutställningen är det mesta klart. Royal Canin sponsrar.
PM är skickat till hemsidan där det även står med att det går bra att
exteriörbeskriva sin hund.
Vandringspriserna kommer inte att publiceras i katalogen utan enbart
på hemsidan.
Lisa Har mailat Tobias med en ursäkt och att det kommer en ursäkt
och gratulation i kommande nummer av tidningen.
RM 2010 är sökt till Örebro den 6-8 augusti med samma upplägg som
det blir i år. Lydnad fredag, bruks lördag och IPO på söndagen.

Remiss MT/MH

§ 3.9
Barbro har skrivit ett svar och jag har skickat in det.

Nya frågor

§ 3.10
I samband med att Johan Myren hoppar av IPO VM beslutar styrelsen
att han ska betala tillbaka anmälningsavgiften till SDK.

Övriga frågor

§ 3.11

Nästa möte

§ 3.12
Nästa möte bestäm senare

Avslutning

§ 3.13
Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse.
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Malin Johansson

Thord Byström

Camilla Rönnqvist

