Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-22 Svenska Dobermannklubben
Plats: TC 18.00
Närvaro:
Malin Johansson
Maria Drangel
Madelene Dahlgren
Ingela Jacobsson
Camilla Dahlgren
Camilla Rönnqvist
Torbjörn Eriksson
Förhinder: Lennart Eriksson
§ 3.1 Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna.
§ 3.2 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3.3 Val av Justerare
Madelene Dahlgren valdes jämte ordförande och seketerare att justera protokollet.
§ 3.4 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 110206 samt 110403 godkändes.
§ 3.5 Ekonomisk Rapport
Kassa: 976 SEK
Postgiro: 126496 SEK
Antal betalande medlemmar 385 st
§ 3.6 Skrivelser in/ut
Inkommande mail (läggs som bilagor) till HS från:
Thord Byström
Lisa Druse
Veronica Andersson
Olle Davidsson
§ 3.7 Rapporter
Malin Johansson rapporterade från Kongressen 2011, sammanfattning publicerad på hemsidan.
Madelene Dahlgren rapporterade från RAS/RUS konferensen där ett koncept gällande uppfödarutbildning
presenterades. Sammanfattning kommer att publiceras på hemsidan.
Madelene Dahlgren sammanfattade årets IPO VM i Castano Primo, Svenska laget tog en hedrande 4 plats med
endast 3 ekipage. Sammanfattning kommer att publiceras i tidning och hemsida.

§ 3.8 Nya Frågor
§ 3.8.1
Ansökan av prov 2012
HS beslutar att Camilla Rönnqvist ansöker enligt inkomna förslag från LO’n.
Den tävling som kommer att ansökas om 2012 är RM i Skåne, 3-5 augusti. (SödraLO)

§ 3.8.2
Policy gällande hantering av förtroendevalda personer och deras aktioner utanför SDK’s regi
HS beslutar att publicera samtliga policys och rekommendationer gällande webbplatser och publiceringar på
internet på SDK’s hemsida, samt att skicka dessa till förtroendevalda och LO’n. SDK använder sig av de policys
som finns tillgängliga för SKK anslutna klubbar.
§ 3.8.3
Riksläger 2012
HS beslutar att Camilla Dahlgren är sammankallande för den arbetsgrupp som skall arrangera RIKSLÄGER för
dobermann 2012. Tanken är att alla grenar skall ingå.
§3.8.4
Medlemsmöte
HS beslutar att datum för medlemsmöte till den 27 november 2011.
§3.8.5
Avelsrådsutbildning
HS beslutar att sända 2 representanter till SKK’s utbildning för avelsrådsrepresentanter, Madelene Dahlgren
och Barbro Kamleitner. Kostnaden är 1000:- plus logi.
§ 3.9 Övriga frågor
§ 3.9.1
RM2011
Madelene Dahlgren redogjorde för status från arbetsgruppen som består av Madelene Dahlgren, Ammi Aro
och Elaine Holappa.
Funktionärer och domare till bruks och IPO är i det mesta klart. Domare till söket saknas, men förfrågan har
gått ut.
Lydnaden kvarstår en del funktionärer, så även till sekreteriatet.
§ 3.9.2
Hemsidan/Tidningen
Nya hemsidan är under arbete ,Maria Drangel redogjorde status. Publicering för nya hemsidan beräknas till
den 1 juli.
Tidningen går till tryck denna vecka. Information om att resultat sidor ej behöver finnas i varje nr, utan kan
sammanställas på hemsidan skickas till redaktionen för att underlätta deras arbete samt minska sidantalet.
§ 3.9.3
Domarkonferensen
Jeanette Lemmeke representerar och är ansvarig för SDK och Dobermann på domarkonferensen 2011. Inför
denna konferens ansvarar Jeanette Lemmeke även för en uppdatering av raskompendiet.
§3.9.5
Obduktionsfonden- fortsatt arbete pågår.
§ 3.9.6
Bokning av Styrelsemöten
Nästa möte bokas till 3/7 18.00 TC samt 29/7 19.00 Plats Södertälje BK
§ 3.10 Avslutning
Malin Johansson Tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Ordförande
Malin Johansson

Justerare
Madelene Dahlgren

