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Närvarande:  Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn (vice ordf) 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant 1) 
   Lisa Druse (suppleant 3)  
   Madelene Dahlgren (suppleant 2) 
 

Anmält förhinder Malin Johansson (ledamot 
    Maria Drangel (ledamot) 
       
Öppnande  § 3.1 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
Dagordning  § 3.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 3.3 
Justerare  Folke Lötborn valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 
. 
 
Föregående  § 3.4 
protokoll Föregående protokoll genomgicks med förtydligande vid §3.5,att 

undantaget ska vara regelbundna infoblad, varefter protokollet 
lades till handlingarna. 

   
Ekonomisk  § 3.5. 
Rapport                   Summa på plusgiro 111.426.00.05 kassa 1.133.00 
 Bank: 31.53:- 

 Madde och Lisa informerade från SLU´s  konferens och de 
projekt som startats av GD som har liknande problem med DCM  
Som dobermann. 
Styrelsen beslutade att  starta en fond för obduktion av 
dobermannhjärtan med ett startkapital från SDK på 10.000 kr. 
Lennart  lägger in i kommande budget. 
Beslöt att inköpa ett nytt USB-minne till tidningen. 
Beslöts att tidningen får ett eget konto för tidning och porto. 

 Antalet medlemmar är i dagsläget ca 450 st. 
 
Skrivelser in/ut § 3.6 
 Inkomna: 
 SBK info via mail. 
 SBK Avelskonferens 28 nov i Jönköping Ingen anmäld från SDK 

 SBK Ang, avelskorning. Styrelsen ställer sig positiv till testen. 
Camilla deltar på telefonmöte den 16/11 och svarar på remissen 
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Senast 1/12.   
  
 Tidigare frågor § 3.7 

Inga tidigare frågor togs till diskussion 
   
Rapporter  § 3.8 
   Lennart representerade SDK i Skåne, ett mycket trevlig arrangemang. 

 
ZTP har arrangerats på Stockholms LO där samtliga 8 deltagande 
hundar godkändes. Domare var Rudi Killmaier 
 
Uppfödarkonferensen är flyttad till den 4 dec,pga att inbjudne 
föreläsare Jens Häggström endast kan detta datum 
Medlemsmöte blir även det den 4 dec. Klockan 16.00 Beslöts att 
Camilla håller i mötet. Beslöts att bjuda på kaffe och smörgås.  
Thord och Lisa representerade SDK vid IDCkongressen. 
 Information i tidningen 
 
ARK – Hälsoenkät kommer att läggas ut på hemsidan 
Förslag till ändrade regler för valphänvisning, ARK tar fram förslag. 
Beslöt att lägga ut förslag avseende förändringar av valphänvisningen 
till medlemsmöte och på hemsidan för beslut på kommande årsmöte. 
Valphänvisnings rekommendationer till uppfödare för att använda djur i 
avel.    
 
Ammi sköter hemsidan för närvarande i väntan på att nya hemsidan 
ska bli färdig. 
 
SDK deltar med Monter på SKK´s utställning i december. Lisa och 
Ammi ansvarar för iordningställande och bemanning av montern. 
 
 

Årsmöte  § 3.10 
  
 Beslöts att årsmötet blir den 12 mars 2011. Plats Jönköping. 
 SDK bjuder på kaffe och smörgås 
 
Avslutning  § 3.11 Beslöts preliminärt att nästa möte blir den 29 januari, men 

   
Thord Byström Tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
   
Sekreterare       Ordförande         Justerare 
 
 
 
Lisa Druse  Thord Byström Madelene Dahlgren 



Protokoll fört vid styrelsemöte med 
  Svenska Dobermannklubben 2010-11-14 
  Plats Täby 
  

 
 

   

3

 
 
        
 


