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Närvarande:  Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn ( vice ordf.) 
   Malin Johansson (sekreterare) 
   Maria Drangel (ledamot) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant 1)  
   Lisa Druse (suppleant 3)  
   Madelene Dahlgren (suppleant 2) 
 

Anmält förhinder Lennart Eriksson (kassör)  
       
Öppnande  § 1.1 

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
Dagordning  § 1.2 

Dagordningen godkändes. 
 

Val av   § 1.3 
Justerare Madelene Dahlgren valdes att jämte ordförande och sekreterare justera 

protokollet. 
. 
 
Föregående  § 1.4 
protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
   
Ekonomisk  § 1.5 
Rapport                   Summa på plusgiro 91.304,55:- 
 
 Antalet medlemmar är i dagsläget 463 st. 
  
 Skrivelser  § 1.6 
 In/Ut Inkomna: 

 Kongressen 8-9 maj ej fastställt vem som åker. Motionerna är 
besvarade av styrelsen. 

 
 # Ny rasdataskiva – Madelene Dahlgren 

 
 

 Förslag från Camilla Dahlgren att ändra från att det räcker med 
känd mental status på MH till genomfört MH. Styrelsen håller 
med och beslutar att skriva en remiss till ras/rus konferensen 
som är den 10-11 april. 
Remissen läggs som en bilaga till protokollet. 
 



Protokoll fört vid styrelsemöte med 
  Svenska Dobermannklubben 2010-03-21 
  Plats Nykvarn 
  

 
 

   

2

 Fått en förfrågan från IPO kommittén angående dispens för Pär 
Lidbom med Dobfanciers Uzka att anmälas till IPO VM. 
Styrelsen beslutar att det är ok. 

 
 Angående en skrivelse från XXX gällande utställningen i 

Boxholm. Det finns protokollfört samt att svar till SKK finns 
diariefört hos sekreterare och utställningsansvarig. XXX har 
dock inte varit i kontakt med Maria Drangel som sitter i Östras 
LO angående detta. 

 
 Det har inkommit mail från medlem som vill ha protokoll från 

2003 och bakåt. Dagens sekreterare har endast protokoll från 
2003 och framåt varför man frågar var de andra kan ha tagit 
vägen. Det ska kollas upp om det kan finnas kvar hos tidigare 
sekreterare. 

 
 

Sektorerna § 1.7  
  
 Styrelsen har gjort ordning en Arbetsordning för sektorerna som 

kommer att skickas till alla sammankallande samt finnas på hemsidan. 
 
 Sektorerna är genomgångna och det har skickats ut en förfrågan till 

LO:na om det finns intresse att vara med någonstans.  
 Inom kort kommer sektorerna att uppdateras på Hemsidan. 

 . 
   
Tidningen  § 1.8 
  

Vi har fått in två offerter. Ett från Vettertryck 13.000kr inkl porto och 
Ahlorginahl 9000:- inkl porto. Styrelsen beslutar att prova trycka 
nummer 1 hos Ahlorginahl. Därefter får vi göra en utvärdering. 
   

Rapporter  § 1.9 
 
Domare klar till Utställningen i Örebro 23 maj det blir Fernando 
Magalhears från Portugal. Vi kommer även att plocka in en 
Valpdomare. 

 
Nya frågor  § 1.10 

 RM 2011 Det är dags att ansöka om 2011 års RM. Frågan går 
till Södras Lo om de har intresse av att arrangera det 5-7 augusti 
2011. Malin skickar en förfrågan. 

 
 Styrelsen beslutar att ha Medlemsmöten den 22/5 och 14/11 

2010. 
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(Vi var tvungna att byta datum från 18/4 p.g.a. att vi inte hinner 
få ut tidningen med kallelse i tid.) 

 
 Styrelsen beslutar att ändra format på Tävlingsboken till A5 då 

detta underlättar egen tryckning. 
 
Övriga frågor § 1.11 
   

 Finska Dobermannklubben firar 60år och det kommer vi att 
uppmärksamma. Lisa ordnar det. 

  
  

   
Avslutning  § 1.12  

Thord Byström Tackar för visat intresse och avslutar mötet   
  
 

Sekreterare       Ordförande         Justerare 
 
 
 
 
Malin Johansson       Thord Byström        Madelene Dahlgren 

        
 


