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Närvarande:  Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn ( vice ordf.) 
   Maria Drangel (ledamot) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant)  
   Lisa Druse (suppleant)  
   Malin Johansson (sekreterare) 

   Lennart Eriksson (kassör) 
   Åsa Liderfors ( suppleant)  
       
Öppnande  § 6.1 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
Dagordning  § 6.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 6.3 
Justerare Maria Drangel valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
. 
 
Föregående  § 6.4 
protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
Ekonomisk  § 6.5 
Rapport                   Summa på plusgiro 89.769,55 

 Kassa; - 
Styrelsen beslutar av avsluta sitt  Bankgiro Lisa Druse ordnar 
det. 
 Styrelsen beslutar att dra av från medlems reseersättning på 
777:-   från hennes annons skuld på 900:- 

 
 Antalet medlemmar är i dagsläget 485 st. 
  
 Skrivelser  § 6.6 
 In/Ut Inkomna: 
 # SBK Organisationskonferensen – Beslöts att Thord Byström 

representerar SDK 
 # SBK Ras/Rus konferens den 10-11 april 2010 Representant från 

SDK Thord Byström. 
 # Bouvierklubben har skickat ut en utmaning om att ”ragga” nya 

medlemmar. SDK antar utmaningen. Diskussion får tas framöver hur vi 
ska gå arbeta. Maria Drangel tar huvudansvaret. 

 # SBK Utskick angående Etisks policy vid prov och tävlingar remissen 
är redan svarad på. 

 # SBK  arrangerar exteriördomarkonferens 14-16 oktober 2011, där 
Dobermann går 16/10. – Thord Byström ansvarar. 
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 # Förslag från medlem Reneé Persson angående knäproblem hos 
Dobermann – Vidarebefordrat till ARK. 

 # Madde Dahlgran har skickat ut hur valpkullsinformationen bör se ut. 
ARK jobbar vidare med det och lägger ut det omgående. 

   
Årsmöte 2010 § 6.7  
 6/3 kl:12.00 på Södertälje BK. 
 Maria Drangel skickar ut till alla LO’n och Sektorer om vad som ska 

skickas in till HS. Detta måste vara HS till handa senast v7.  
 Camilla R ordnar med fika till Årsmötet. 
 Göra en lista för utmärkelser – HS gör en inventering inför årsmötet 

2010. 
 Angående Hamilton Plaketten så skickar Lisa Druse in nominering på 

Jeanette Lemmeke och Folke Lötborn. 
 Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 7 dagar innan 

mötet. 
 
 Inkommit tre motioner angående hur styrelsens sammansättning ska 

vara över hela landet se – HS avslår motionen men ser gärna att vi 
jobbar mot det som ett mål. 

 Motion gällande fördelning av arrangemang att man ska ta hänsyn så 
det inte krockar med varandra. – Avslås men besvaras. 

 Motion angående vinnartitel på Veteran. -  Avslås men besvaras – 
Maria Drangel deltar ej i detta beslut. 
Dessa motioner finnes som bilaga till protokoll och årsmöteshandlingar. 

   
Tidningen  § 6.8 

Styrelsens förslag är att vi ska minska kostnaden med hälften till 
40000:- på året. Camilla R och Maria D kommer att ha några offerter 
klara till årsmötet.  
 
   

Rapporter  § 6.9 
   Montern på Stora Sthlm var välbesökt så TACK alla som ställde upp.
    

Hemsidan – Det tekniska är klart, Maria och Ammi har kontakt om den 
fortsatta designen 

 
Nya frågor  § 6.10 

Medlemsmötet I Södertälje den 2007 –10 - 21 har det inte kommit ut 
något protokoll då justeraren Lena Johansson ej har skickat tillbaka det 
till Camilla som var protokollskrivare. Protokollet är dock ändå utlagt 
ojusterat, eftersom inga beslut togs förutom statuter. 
 
Brev till Lilith Edström har skickats från ARK angående pärmar som ej 
överlämnats då hon avgick. Pärmarna tillhör ARK. 
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   Brev gällande kommunikationsflödet mellan SBK och Rasklubben 

Då problem har funnits gällande tävlingar osv. anser HS att vi måste 
tydliggöra det mot SBK. 
 
Beslut att anmäla medlem till SKK disciplinnämnd. Bilaga finnes 
 

 
Övriga frågor § 6.11 
   

Inga övriga frågor.  
  

   
Avslutning  § 6.12  

Thord Byström Tackar för visat intresse och avslutar mötet   
  
 

Sekreterare       Ordförande         Justerare 
 
 
 
 
Malin Johansson       Thord Byström        Maria Drangel 

        
 


