Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-07-29 Svenska Dobermannklubben
Plats: Södertälje BK
Närvaro:
Malin Johansson
Madelene Dahlgren
Ingela Jacobsson
Camilla Rönnqvist
Lennart Eriksson
Anmält förhinder 29/7:
Camilla Dahlgren
Torbjörn Eriksson
Maria drangel
§ 3.1
Öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna.
§ 3.2
Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3.3
Val av Justerare
Ingela Jacobsson valdes jämte ordförande och sekreterare att justera protokollet.
§ 3.4
Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte 110522 godkändes.
§ 3.5
Ekonomisk Rapport
Kassa: 976 SEK
Postgiro: 129810 SEK
Antal betalande medlemmar 391 st
§ 3.6
Skrivelser/mail In
Bennie Ohlin
Thord Byström
Katja Lager
Lena Johansson
Sabina Bonnevier
Dansk Dobermann Klub
IDC-agenda 2011
IDC protokoll
Skrivelser/mail Ut
Ansökan korningsdiplom
Förfrågan ang utställningar 2014 till LO’n
Chatrin Strandli
Bekräftelse Ansökta prov till LO’n som ansökt.

§ 3.7
Rapporter
Riksläger 2012
Arbetsgruppen är startad. Förslag på plats är Backamo, prisuppgifter väntas innan bokning av plats och datum.
Nya hemsidan
Är klar, samtliga intressenter gav feedback angående hemsidan, vilket var genomgående positivt. Kvar att
tillföra hemsidan är info/text från ARK angående valphänvisningens utformning. Valphänvisningen skall
promotas mer på nya hemsidan.
Nya Frågor
§ 3.8.1
Tidningen
Royal Canin har sedan länge en helside annons som SDK ej fått några annonsintäkter för på flertalet år. Inget
avtal finns med Royal Canin i dagsläget.
HS beslutar att diskussioner skall påbörjas med Eukanuba för ett gemensamt och givande samarbete på
flerårig basis.
§ 3.8.2
HS beslutar att skuld gällande stambokföringsavgifter avskrivs då LO’t ej finns längre.
§3.8.3
Gällande resultat redovisning av DCM screening.
HS beslutar att Maria Drangel är mottagare av resultaten. Tidigare resultat som gjorts innan SDK’s egen
blankett fanns att tillgå gäller också som resultat redovisning.
HS beslutar att informationen skall läggas ut på hemsidan.
§ 3.8.4
IDC delegat förslag
HS beslutar att tillfråga Jeanette Lemmeke om hon kan delta som IDC delegat i Ungern.
§ 3.8.5
Svensk Vinnar Utställning 2013
Förfrågan från LO’n om att få arrangera SDV 2013.
HS beslutar att SDV 2013 skall tilldelas Mellansvenska LO’t 2013.
HS beslutar att SDV utställningen skall fördelas jämnt mellan LO’n i största möjliga mån.
Malin Johansson deltar ej i beslut enligt punkt 2.5.8
§ 2.9
Övriga frågor
§ 3.9.1
Medlemsmöte 27 november, plats och dagordning skall presenteras i nästa nr av tidningen
§ 3.9.2
HS har deltagit under RM helgens alla 3 dagar, en eloge till er som arrangerat, det var ett mycket trevligt och
lyckat arrangemang med sportsliga deltagare och mycket god stämning.
Avslutning
§ 2.10
Malin Johansson Tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sekreterare
Camilla Rönnqvist

Ordförande
Malin Johansson

Justerare
Ingela Jacobsson

