
Protokoll fört vid styrelsemöte  2011-08-21 Svenska Dobermannklubben 
Plats: TC 
Närvaro: 

Malin Johansson 
Madelene Dahlgren 

Ingela Jacobsson 
Camilla Rönnqvist 
Lennart Eriksson 
Camilla Dahlgren 
Torbjörn Eriksson 

Maria Drangel 
Adjungerande under § 4.5 

Eva Ohlin, Södra LO 
Bennie Ohlin, Södra LO 

Mia Lange, Södra LO 
 
§ 4.1 
Öppnande 
Malin Johansson hälsade alla välkomna. 
 
§ 4.2  
Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
§4.3 
Val av Justerare  
Camilla Dahlgren valdes jämte ordförande och sekreterare att justera protokollet. 
 
§ 4.4 
Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möte 110729 godkändes. 
 
§ 4.5 
Nya frågor 
Förtydligande från SKK till SDK gällande kuperingsbestämmelser har erhållits huruvida de allmänna 
bestämmelserna gäller för deltagande i inofficiell klass på utställning eller ej. 
 
Öronkuperad hund född i Sverige eller i annat land där öronkuperingsförbud råder får inte delta på utställning 
Hundar födda 2008-01-01 eller senare, som är svans- eller öronkuperade äger inte rätt att delta på utställning 
oavsett om hunden är född i land där sådan kupering är tillåten eller om kuperingen gjorts av 
veterinärmedicinska skäl, enligt punkt 6 allmänna bestämmelser, Hinder för deltagande i utställning/prov eller 
tävling. 
Det är inte tillåtet vare sig på inofficiella eller officiella utställningar 
 
Öronkuperad hund född före 2008-01-01 i land där öronkupering är tillåten får delta. 
 
HS beslutar att annullera resultat för tikvalp Elegant Line Uma Thurman (under reg) vid Skånespecialen i 
Degeberga 2011 på grund av ovan nämnda regelverk. 
 



HS beslutar att göra information till SDK medlemmar lätt tillgänglig på hemsidan gällande 
kuperingsbestämmelser, där även kuperingsförbud i andra länder skall försöka delges i största möjliga mån 
som hjälp för hundägare som väljer att importera sin dobermann. 
 
HS beslutar att tillsätta en arbetsgrupp i det fall Allmänna bestämmelser förändras på punkten Hinder för 
deltagande, efter regelrevideringen.  
 
Eva Ohlin, Södra LO kontaktar ägaren till Elegant Line Uma Thurman för att delge denna information muntligt. 
HS kontaktar ägaren till Elegant Line Uma Thurman skriftligt för att delge informationen. 
 
§ 4.6 
Övriga frågor 
 
§ 4.6.1 
Diskussion och frågeställningar kring årsmötesprotokoll från 2011. Malin Johansson tillser att originalet blir 
skickat till årsmötesordförande Bennie Ohlin senast den 25/8 2011. 
 
§ 4.6.2 
Folke Lötborn kommer att representera SDK på IDC kongressen 2011. 
 
Avslutning  
§ 4.7 
Malin Johansson Tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Sekreterare    Ordförande   Justerare 
Camilla Rönnqvist  Malin Johansson Camilla Dahlgren 


