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Närvarande:  Thord Byström (ordförande) 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Folke Lötborn ( vice ordf.) 
   Maria Drangel (ledamot) 
   Åsa Liderfors ( suppleant ) går in som ordinarie under mötet 
   Camilla Rönnqvist (suppleant) 
   Lisa Druse (suppleant) 
   

Förhinder  Malin Johansson (sekreterare) 
    

Öppnande  § 4.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
Dagordning  § 4.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 4.3 
Justerare Maria Drangel valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 Beslöts att Lisa skriver protokoll. 
 
Föregående  § 4.4 
protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 Styrelsen har under perioden haft regelbunden telefon och mail 

kontakt. 
   
 Ekonomisk  § 4.5 
 Rapport             Summa på plus giro 108.390.90 
 Bankgiro  1431.53 

 Kassa; 724.15 
 
Startbidrag om 4.000;- har utbetalats till Småland/ölands LO 

 Antalet medlemmar  är 480 st. 
  
 Skrivelser  § 2.6 
 In/Ut Inkomna: 
 # SBK info nr:4  
 Beslöts att länk till SBK´s info läggs ut på hemsidan 
  

# SBK revidering av stadgar 
Skall tas upp på medlemsmöte och årsmöte. 

 Beslöts att ge Malin ansvar för att ta punkten till kommande möten. 
  

# SBK utställningar 2012 (se utställningsansvarig) svar innan 15 okt. 
  



Protokoll fört vid styrelsemöte med 
  Svenska Dobermannklubben 2009-09-26 
  Plats Stockholm 
  

 
 

   

2

 # SKK inbjudan rasklubbsmonter Stora Stockholm, anmälan innan 2 
oktober. 

 Beslöts att delta med monter, Ansvariga; Thord och Folke 
# Daniel Jönsson Förnyelse av webb hotell. 

 
 # Schäferhundklubben, Inbjudan konferens. 
 Barbro Kamleitner, Lisa Druse, Malin Johansson har anmält intresse. 
  

# IDC Protokoll och dagordning 
 Ankom 21/8 och då hade Sveriges delegat redan avrest på semester. 
 Bör påpekas IDC att handlingar skall vara klubbarna tillhanda i så god 

tid att dessa har möjlighet att behandla dem innan kongress. 
 
# Camilla Dahlgren angående regler vid prov 

 Beslöts att Lisa Druse besvarar brevet. 
  

# Rolf Olsson Medlemskap 
 Beslöts att Thord Byström tillskriver Rolf Ohlsson 
  

# Birgitta Carlström hemsidan Uppdateringar 
Beslöts att Lisa Druse ringer och pratar med Birgitta. 

  
 # Lorenz Ogebjer, prioriteringsordning MT 
 Beslöts att Åsa Liderfors går igenom och presenterar förslaget till 

styrelsen. 
 Beslut tas som punkt till LO-konferensen 
 
Hemsidan § 4.7  
 Styrelsen diskuterade hemsida och beslöt att ge Maria och Clas 

Drangel mandat att se över hemsidan, byta webbhotell om det behövs. 
Detta för att göra det möjligt för kommittéer och ansvariga att själva 
sköta uppdateringar. Hemsidan måste hållas ständigt uppdaterad och 
innehållet breddas.   

 Beslöts att styrelsen och ansvariga ska ha tillgång till att göra 
uppdateringar på hemsidan. 

  
Tidningen  § 4.8 

Tidningen är en så betydande kostnad för klubben att genomgripande 
förändringar är nödvändiga. Förslag finns på att dra ner antalet 
tidningar till 2 och istället se över och utöka innehållet väsentligt på 
hemsidan.  
En hemsida kan hållas aktuell och levande på ett sätt som inte 
tidningen har möjlighet till. 
För att alla medlemmar skall ha samma möjlighet att tillgodogöra sig all 
information som läggs ut under nyheter är tanken att dem som inte har 
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tillgång till dator och hemsida kan efter anmälan få en kopia 
hemskickad per brev. 
Nästa nummer av tidningen kommer att skickas snarast som 
dubbelnummer 2/3.  
Nr 4 har manusstopp 20 november. 
Beslöts att lägga ut en intresseanmälan på hemsidan angående 
Redaktionskommitté, då arbetet med tidningen är allför tidskrävande 
för nuvarande redaktör. 
   

Rapporter  § 4.9 
Utställning – Lisa Druse 
Årets utställningar är avklarade, med gott deltagarantal. 
Royal Canin är huvudsponsor och har bidragit med generöst 
tilltagna foderpriser m.m. 
Till utställningarna 2009 är följande domare inbjudna; 
Vinterutställningen, Erika Szokol, Ungern 
Vinnarutställningen, Hans Wiblishauser (avvaktar svar) 
Höstutställningen, Fernando Magalhaes, Portugal 
Beslöts att ansöka om utställningar 2012 till följande datum; 

 Stockholm (vinterutställning ) den 10 mars ,Stockholm den 3 juni  
Södra LO den 11 augusti.  

 
 LO-konferens den 28 – 29 november. 
 Plats; Kalmarsund, Örebro 

Undersöks om vi kan stå för maten själva för att hålla ner kostnader. 
Malin Johansson skickar ut kallelse till LO´na snarast.  

 Maria Drangel och Camilla Rönnqvist utformar program. 
Åsa Liderfors bokar lokaler 
 
Medlemsmöte.  
Beslöts kalla till medlemsmöte på Linde BK söndagen 29 november 
klockan 13.00 
 
IDC 
Årets IDC gick i Ungern den 4-6 september. 
Delegat för Sverige; Thord Byström 
26 länder deltog vid kongressen och Croatia valdes in som nytt 
medlemsland. 
Francois Striby valdes till hedersledamot och till ny vice ordförande 
valdes Pierluigi Pezzano, Italien. 
Referat från Norbert Daube, huvudavelsvakt och Rainer Friedrich, 
Bruksansvarig, samt övriga avhandlade punkter, kommer att läggas ut i 
tidning och hemsida. 
IDC protokoll från 2008 års kongress har inkommit på tyska och 
kommer att läggas ut på hemsidan under protokoll. 
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Nya frågor  § 4.10 
 Beslöts att årsmötet blir den 6/3 Plats Södertälje,  

Camilla Rönnqvist bokar lokal. 
 
Övriga frågor § 4.11 
   
 IPO 
 Det har kommit till styrelsens kännedom att IPO-kommittén har ansökt 

om 5 IPO-tävlingar under 2010. IPO-RM är sökt genom sekreterarens 
försorg. 

 Styrelsen är ej informerad eller fattat beslut om att söka IPO-tävlingar 
för vare sig 2009 eller 2010.  
Alla officiella prov och tävlingar skall innan ansökan vara förankrade i 
styrelsen (för MT och MH ansvarar Åsa Liderfors). Styrelsen kommer 
att kontakta SBK för förtydligande. 
Beslöts att Thord skriver till ansvarig. 

  
 Konfirmerades telefonbeslut. 

Johan Myren ska betala avgiften som SDK betalat för dennes 
medverkan på IDC-IPO WM. 

  
Nästa möte  § 4.12  

Beslöts att nästa möte blir den 7 november hos Camilla 
    
Avslutning  § 4.13 

 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 
 

Vid pennan     Ordförande          Justerare 
 
 
 
 
Lisa Druse           Thord Byström         Maria Drangel 

        
 


